
                                                                                                         

              UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 

 

 

       CAROLINE GAUDIO REZENDE 

 

 

 

O MUSTERVERFAHREN COMO MECANISMO DE EFETIVIDADE DO ACESSO À 
JUSTIÇA E A SUA CONVIVÊNCIA COM A TUTELA COLETIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RIO DE JANEIRO 
      2014 



                                                                                                         

      CAROLINE GAUDIO REZENDE 

 

 

         

 

 

 O MUSTERVERFAHREN COMO MECANISMO DE  EFETIVIDADE DO ACESSO À 
JUSTIÇA E A SUA CONVIVÊNCIA  COM A TUTELA COLETIVA  

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em Direito 
Público, pela Universidade Estácio de Sá. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rio de Janeiro 
             2014 



                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  R467m Rezende, Caroline Gaudio 
                   Musterverfahren como mecanismo de efetividade do acesso à justiça e a sua 

convivência com a tutela coletiva / Caroline Gaudio Rezende. – Rio de Janeiro, 2014. 
                   202f. ; 30cm. 
 
 
                   Dissertação (Mestrado em Direito)-Universidade Estácio de Sá, 2014. 
 
 
                    1. Direito processual. 2. Processo coletivo. 3. Código processo civil. 4. 

Efetividade. 5. Isonomia. 6. Segurança jurídica. I. Título. 
 
                                                                                      CDD 341.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         



                                                                                                         

 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A minha mãe, sempre presente, a quem devo tudo que sou e 

pude construir. 

Ao meu pai (in memoriam), pelas valiosas lembranças da 

infância. 

As minhas irmãs Vanessa e Alessandra e ao Stephan, sobrinho 

e afilhado, pelas perspectivas que me permitem vislumbrar. 



                                                                                                         

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus, pelo potencial, pela energia  e, principalmente, pela saúde e 

condições para concluir mais este desafio da minha vida.  

À minha mãe, por tudo e mais um pouco, por fazer o possível e o impossível 

por mim e para mim, abraçando os meus sonhos; principalmente, por nunca permitir 

que eu deixasse de seguir em frente, (apesar de) e por causa de tudo.   

Às minhas irmãs, pela paciência, carinho generoso e cuidado.  Ao meu 

sobrinho, Stephan, meu filho de coração, pelas alegrias indescritíveis, apesar da 

distância e de ter “sequestrado” minha mãe. 

Aos diletos amigos mestrandos pela parceria valiosa, que facilitou 

sobremaneira minha trajetória nas diversas etapas do Curso.  

Às minhas amigas e às irmãs de coração, Suellen Kercia, Lucris Viana, Niara 

Limoeiro e Fernanda Ferreira por todo o apoio e carinho – cada uma ajudando a sua 

maneira.  

 Ao meu orientador, Professor Doutor Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 

pelo conhecimento e lições de valor inestimável.  

Aos professores do Mestrado da Universidade Estácio de Sá, pelos 

ensinamentos, em especial, ao professor  Dr Rogério Nascimento e prof Dra Vanice 

Lirio do Valle, que coordenaram grupos de pesquisa de que tive o privilégio de 

participar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“O Brasil clama por um processo mais ágil, capaz de dotar 
o país de um instrumento que possa enfrentar de forma 
célere, sensível e efetiva, as misérias e aberrações que 
passam pela Ponte da Justiça”. 
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RESUMO 

 
A Dissertação toma como objeto o instrumento (procedimento-modelo) de 
julgamento de causas repetitivas no ordenamento jurídico, mediante 
legislação situada no contexto do direito processual (Projeto de Lei n. 
8046/2010), no contexto de por fim as reformas pontuais ao Código de 
Processo Civil vigente, inaugurando um novo processo civil. Sob inspiração 
do mecanismo de resolução de conflitos repetitivos, vigente na Alemanha, 
designado como Musterverfahren, orientado à efetividade, busca-se 
construir sistema especial de tratamento de causas individuais que 
apresentem idênticas ou semelhantes questões de direito. Os objetivos da 
pesquisa são: a) Examinar a evolução do tratamento de Demandas 
Repetitivas no Direito Comparado e no Brasil. b) Considerando a relação 
estreita com o microssistema da tutela coletiva, comparar a convivência no 
ordenamento jurídico brasileiro de duas regras de solução coletiva de 
conflitos, a partir da vigência da legislação processual projetada, bem como 
seus reflexos na tutela coletiva no direito pátrio.  Do ponto de vista 
metodológico, trata-se de pesquisa descritiva, cujas fontes abarcam a 
doutrina e legislação nacional e estrangeira referentes ao tema. Ao final, 
apresentam-se conclusões no intuito de demonstrar a complementação 
entre os dois sistemas de julgamento.  
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Musterverfahren. Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas. Processos Coletivos. Novo Código de Processo Civil. Ações 
Coletivas. Procedimento-Modelo. Efetividade e Celeridade. Isonomia. 
Segurança Jurídica.  

 



                                                                                                         

ABSTRACT 
 
This Master study takes as object the standard procedure of judgment of 
causes repeateded in the legal system, through legislation in the context of 
reform of procedural law (Bill No 8046/2010), in current Brazilian Code. 
Under inspiration of repetitive conflict resolution mechanism, prevailing in 
Germany, designated as Musterverfahren, oriented to effectiveness, seeks to 
build special system of treating individual causes that have identical or similar 
questions of law. The objectives of the research are: a) Examine the 
evolution of the treatment of Repetitive Demands on international law and in 
Brazil. B) Compare the coexistence in the Brazilian legal system of two rules 
of collective solution of conflicts, from the term of the procedural legislation 
designed, as well as his reflections on collective trusteeship entitled 
homeland. From the methodological point of view, this is descriptive 
research, whose sources include the national and foreign doctrine and 
legislation pertaining to the topic. Finally, conclusions are presented in order 
to demonstrate complementation between the two systems of judgment. 
 
 
Keywords: Musterverfahren. Incident Resolution Demands Repetitive. 
Collective Processes. New Code of Civil Procedure. Class Actions. Process 
Model. Promptness and effectiveness. Equality. Legal Security. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Zusammenfassung 

 

Der Diplomarbeit war die Aufgabe , die Urkunde ( test ) die Studie selbst 
macht das Recht, die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Verfahrensrechts ( 
Gesetz Nr. 8046/2010 ), im Kontext der konkreten Reformen der 
Zivilprozessordnung. Unter Inspiration des Mechanismus zur Konfliktlösung, 
sich wiederholenden Sätzen in Deutschland, die als Musterverfahren, leitete 
die Wirksamkeit, bemüht sich um besondere System für individuelle 
Behandlung der Ursachen, die identisch oder ähnlich sind Fragen der 
tatsächlichen oder rechtlichen Die Ziele im Bereich der Forschung sind: a) er 
prüft die Entwicklung der Behandlung von sich wiederholenden Forderungen 
auf Rechtsvergleichung und in Brasilien. b) In Anbetracht der engen 
Beziehung mit der Mikrosystemtechnik der tutela kollektive, vergleichen Sie 
die Koexistenz in der brasilianischen rechtliche System der zwei Regeln der 
gemeinsamen Lösung von Konflikten, von der Dauer der 
verfahrensrechtlichen Vorschriften entwickelt, sowie deren Reflexionen über 
kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren in recht Recht der elterlichen 
Sorge. Aus theoretischer Sicht, es ist ein beschreibender Forschung, dessen 
Quellen sich die Lehre und Gesetzgebung in bezug auf die einzelstaatlichen 
und Fremdkörper. Die Schlussfolgerungen werden in der Reihenfolge zu 
zeigen die Ergänzung zwischen den beiden Systemen der Prüfung. 
 
 
 

Schlüsselwörter: Musterverfahren. Massaverfahren. Kollektive Prozesse. 
Das Nue Zivilprozessordnung. Gemeinsame Aktionen. Effizienz und 
Geschwindigkeit. Gleichheit. Rechtliche Sicherheit. 
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INTRODUÇÃO 
 

A função primordial do direito processual é favorecer a resolução dos conflitos 

e a pacificação social, protegendo o direito material violado. Em sua origem, na 

hegemonia do Estado Liberal, a característica matricial do processo privilegiava a 

intervenção nas lides de cunho patrimonial e individual, uma vez que à época, a 

atuação do ente estatal era limitada às relações privadas.  

No correr do Século XX, esse modelo sofreu significativas transformações de 

tal forma que o Estado evoluiu de posição abstencionista para atuação positiva, no 

contexto do Estado Social, marcado pelo reconhecimento das garantias sociais. 

Evoluindo mais um pouco, com a criação do Estado Democrático de Direito, 

todos os cidadãos, formalmente tratados em isonomia, são alçados à categoria de 

sujeitos de direitos e deveres, sob  preponderância da Constituição. Verifica-se então 

novo paradigma norteador do protagonismo do Estado, pautado pela missão de tutelar 

direitos fundamentais de que são titulares todos os indivíduos. Esse conjunto de 

direitos traz a lume a emergência de novas prerrogativas, que extrapolam a esfera dos 

interesses de uma só pessoa, eis que seu conteúdo e natureza podem alcançar toda a 

sociedade.  

Tal transformação paradigmática na tutela do direito material exige que o direito 

processual se adapte aos novos desafios relacionados aos direitos de cidadania, por 

natureza, de índole coletiva.  Nesse contexto, adquiriu relevo o sistema da tutela 

coletiva, que confere proteção diferenciada aos direitos materiais e regras processuais 

específicas, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.  

Nesse passo, uma espécie de direitos possui diferencial, devido à coletividade 

acidental. Considerando esse aspecto, e talvez sob influência do modelo liberal 

clássico, não raras vezes, os mesmos são demandados por iniciativa individual, dando 

azo a diversas ações atinentes a questões análogas. Em consequência, a pulverização 

acarreta a incidência de decisões múltiplas e consequente insegurança jurídica, 

quando se leva em conta a diversidade de interpretações a situações similares. 

Tendo em mente esse dilema, que agride frontalmente a noção de isonomia no 

acesso à justiça, merecem relevo iniciativas (no direito comparado) alusivas ao instituto 

do mecanismo incidental de resolução coletiva de conflitos. Nessa trajetória, quando 
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identificada a repetição ou potencialidade da redundância de questões levadas a juízo, 

paralisa-se o julgamento individual, que cede espaço à formação de um processo de 

caráter coletivo momentâneo.  

Como se pode depreender, o intuito é concentrar causas semelhantes em 

determinado aspecto para constituir um processo, denominado procedimento-modelo. 

Os demais aguardam a manifestação do Judiciário para que, quando encerrado o 

incidente se retorne ao julgamento individual, pois a questão coletiva já foi pacificada.     

Como evidente, a intenção é propiciar homogeneidade e garantir a harmonia do 

sistema processual, evitando as desigualdades e a insegurança em relação às 

decisões emanadas do Poder Judiciário. 

No direito brasileiro, os direitos coletivos situados na categoria dos individuais 

homogêneos são impregnados do caráter coletivo acidental; sua demanda pela via 

individual é incluída entre os determinantes da denominada “Crise do Judiciário”.  

Os entraves à prestação da atividade judiciária, no contexto da crescente 

ampliação de demandas, impregnadas da consciência de direitos sociais de diversa 

natureza, ensejaram diversas reformas no diploma processual vigente que data de 

1973, cuja inspiração original repousa na doutrina de Liebman. As providencias 

encontram plena justificativa, eis que, além das características de solenidade e 

formalidade na resolução dos conflitos, tem como referência as lides preponderantes 

àquela época, marcadas pelo individualismo e patrimonialismo. 

Nesse transcurso, para adequar o Código Processual aos novos conflitos e 

ajustar a aplicação do direito à Constituição de 1988, realizaram-se, nos últimos anos, 

reformas pontuais. Contudo, como as mesmas não foram suficientes para responder à 

altura aos problemas pertinentes à complexidade da prestação da atividade 

jurisdicional moderna, justifica-se a proposta de elaboração de novo Código de 

Processo Civil.  

O Projeto de Lei n. 8046/2010, que se orienta nessa direção, tem o intuito de 

promover as alterações necessárias e inaugurar um novo processo civil, alinhado às 

necessidades e demandas contemporâneas e aos comandos constitucionais. Seu 

horizonte aponta para a efetividade da justiça, garantindo isonomia no acesso à justiça, 

em consonância com os princípios constitucionais, de maneira a superar os obstáculos 
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à atuação do Judiciário e resgatar a confiança e segurança dos diferentes segmentos 

da sociedade. 

Um dos mecanismos para alcançar os propósitos expostos é a introdução do 

mecanismo de resolução coletiva de conflitos em primeiro grau, cuja inspiração advém 

do procedimento-modelo alemão (Musterverfahren) e, no Projeto em tela foi designado 

como Incidente Resolução de Demandas Repetitivas, como mencionado na sua 

Exposição de Motivos.  

Tal previsão demonstra a sensibilidade da Comissão de Juristas à pulverização 

da escala de direitos de efeitos coletivos. Sem sombra de dúvidas, o mecanismo em 

comento propicia a solução da crise da prestação jurisdicional no que tange à 

segurança e  aplicação dos princípios constitucionais, atribuindo tratamento adequado 

à peculiaridade dessas demandas. A esse respeito, é pertinente sublinhar, que, não 

obstante a existência de sistema processual coletivo no ordenamento brasileiro, nem 

sempre o mesmo  é escolhido ou  viável, preferindo-se a demanda individual.  

Isso posto em largos traços e tendo em vista a existência concomitante de dois 

mecanismos de solução coletiva de conflitos, no delineamento da presente Dissertação 

de Mestrado, considera-se pertinente o questionamento se a adoção do 

Musterverfahren no Brasil induz à extinção do microssistema da tutela coletiva no 

ordenamento,ou se ambos podem atuar em relação complementar do procedimento-

modelo à tutela coletiva. 

Para encontrar resposta sistemática à questão norteadora da investigação, 

promoveu-se estudo do direito comparado, cuja legislação admite o procedimento-

modelo (com ênfase ao direito alemão, modelo indicado como base de inspiração para 

o instituto no Brasil  sendo apresentadas as duas formas de aplicação do 

Musterverfahren: direito processual público e privado), o debate na União Europeia e 

nos Estados Unidos desta técnica processual. Em um segundo momento, examinou-se 

o caminho percorrido no Brasil através das reformas no Processo Civil, até chegar ao 

Projeto de Lei que prevê a adoção do instituto. Posteriormente, analisou-se a previsão 

do novel instituto no novo Código Processual, para, ao fim, investigar a possibilidade de 

diálogo do processo coletivo (ações de classe) com o procedimento-modelo (ações de 

grupo) no direito brasileiro.            
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Do ponto de vista metodológico, desenvolveu-se pesquisa descritiva, cujas 

fontes principais advêm da legislação brasileira, inglesa, alemã e de outros países da 

Comunidade Europeia, bem como dos Estados Unidos da América, no que concerne à 

previsão e aplicação do instituto tomado como objeto desta Dissertação.   

Os fundamentos teóricos da investigação apoiam-se na doutrina nacional e 

estrangeira, particularmente no que diz respeito às peculiaridades, pontos de consenso 

e controvérsias quanto à implementação do procedimento padrão no julgamento de 

demandas repetitivas análogas em questões de fato e/ou de direito. 

No intento de alicerçar comparações entre experiências desenvolvidas em 

outros cenários, em paralelo à legislação e doutrina, tomaram-se como exemplo alguns 

julgados trazidos da jurisprudência.   

Espera-se que a pesquisa venha a contribuir para fortalecer a vertente do 

tratamento coletivo das demandas, considerando seu potencial de ampliar 

significativamente o acesso à justiça, a segurança e confiança da população no 

judiciário, bem como os requisitos de prontidão e celeridade no atendimento aos 

direitos do cidadão no contexto do Estado Democrático de Direito.   

A Dissertação está organizada em 7 capítulos, cujo conteúdo é resumido a 

seguir.  

No primeiro capítulo, intitulado Trajetória das Demandas Repetitivas no Direito 

Comparado , aborda-se  o caminho percorrido pelas legislações europeias na adoção e 

discussão do novel instituto.  

No segundo capítulo é apresentado o Musterverfahren na legislação do 

processo administrativo.  

No terceiro capítulo são levantados os aspectos da legislação processual civil 

que disciplina o instituto na Alemanha. É apresentada a legislação original de 2005 e 

considerações quanto a reforma operada em 2012. 

No quarto capítulo é realizada a comparação entre os dois modelos 

(administrativo e processual civil) existentes na ordenação germânica.   

No quinto capítulo, sob a designação de Fundamentos Legais às Demandas 

Repetitivas no Brasil examinam-se aspectos dos litígios repetitivos no Judiciário 

brasileiro e as alterações legislativas promovidas para se adaptar aos novos conflitos. 
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No sexto capítulo, a ênfase recai na adoção do procedimento-modelo no 

Projeto de Lei de novo Código de Processo Civil.  

No sétimo é estudada a relação entre a promoção da tutela coletiva a partir das 

ações de classe e a sua convivência com um novo mecanismo de julgamento coletivo 

que ocorre de maneira incidental.   
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CAPÍTULO 1 
TRAJETÓRIA DAS DEMANDAS REPETITIVAS NO DIREITO 

COMPARADO  
 

As demandas repetidas sobre questões de direito ou de fato, em processos 

diferentes é problema comum nas relações processuais modernas, não só nos 

tribunais brasileiros, eis que refletem características da sociedade contemporânea de 

massa. Considerando suas peculiaridades, elas reclamam proteção e tratamento 

adequados, seja pela via material, ou processual.  

Via de regra, a abordagem deveria ocorrer pelo sistema da tutela coletiva, pois 

extrapolam o âmbito de conflito de natureza predominantemente individual. Com a 

aplicação das regras pertinentes ao processo coletivo, todos os envolvidos na lide 

receberiam tratamento jurídico isonômico; no entanto, nem sempre esse é o caminho 

escolhido. Em geral, prevalece a opção pela demanda individual, devido a fatores os 

mais diversos, como se demonstrará no decorrer da pesquisa.  

Com essa tendência, subsiste a prática de inúmeras demandas individuais que 

tramitam sobre questões de natureza similar, o que revigora os históricos óbices à 

prestação jurisdicional célere e efetiva. Como fartamente denunciado, o elevado 

volume de processos assoberba o Judiciário e abre espaço à disparidade de 

tratamento e decisão para conflitos análogos.  

Considerando essa problemática, merece ênfase no direito europeu a iniciativa 

de implantação de novo instrumento processual: as ações de grupo; regidas por regime 

processual diferente e paralelo às ações coletivas. Com aplicação daqueles, lança-se 

mão de um meio de resolução coletiva, a partir da formação de incidente constituído no 

curso do processo, cujo mérito sublinha a questão repetitiva, presente em diversos 

processos individuais: resolvida a repetitividade, a partir da constituição de processo 

coletivo momentâneo (procedimento-modelo), retorna-se ao julgamento individual das 

causas.  
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Pelo exposto, nessa perspectiva de análise, encontram-se, no direito 

comparado, dois sistemas orientados à solução das lides de natureza coletiva: o 

procedimento-modelo e as ações coletivas clássicas.  

Ambos os sistemas, precipuamente o primeiro, incluem-se no estudo do direito 

processual brasileiro contemporâneo. Cumpre notar que a proposta de novo Código de 

Processo Civil, o Projeto de Lei n. 8.046/2010 contempla esse instituto (sob a 

denominação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) na Exposição de 

Motivos do Projeto ora apresentado1.  

Além do ordenamento alemão, o processo civil inglês também prevê o 

mecanismo de resolução coletiva, revestido de notável relevância no direito europeu.  

Com base nessa premissa, em continuidade, examina-se a previsão legal do 

procedimento-modelo na Inglaterra e sua trajetória na Alemanha. Mais adiante, trata-se 

do debate sobre o assunto na União Europeia e nos Estados Unidos.   

 

1.1 Inglaterra -Test Claim (Group Litigation Order)   
 

A test claim (ação teste) é o modus operandi para resolver o incidente de 

demandas múltiplas na Inglaterra e País de Gales. Sua aplicação ocorre por meio do 

Group Litigation Order (GLO), positivado na Rule 19 do Código de Processo Civil, 

Rules of Civil Procedure – CPR, primeiro Código Processual no ordenamento inglês. O 

CPR constitui paradigma na legislação inglesa; a última grande mudança estrutural 

data do século XIX, como exposto pelo Ministro da Justiça2 à época da sua edição.  

Até 26 de abril de 1999 (quando entrou em vigência o CPR), na esteira da 

tradição do common law, a justiça civil inglesa e do País de Gales interpretava as 

relações jurídicas processuais em consonância com o Regulamento da Corte Inglesa, 

as regras estabelecidas pelo Tribunal das comarcas locais e os precedentes no caso 

                                                
1“Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, que consiste na identificação de processos que contenham a mesma questão de direito, 
que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta” Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf>.  Acesso em 02-05-2012.  
 
2Lord Chancellor’s Departmente on Alternative Dispute Resoluction in November 1999 Publicado em novembro 
de 1999. Disponível em: <http://www.lcd.gov.uk/consult/civ-just/adr/indexfr.htm>.  Acesso em 20-11-2012.  
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concreto. Com a elaboração da codificação referida, unificaram-se as disposições 

processuais que passaram a ser vigentes em todo o território.  

A edição do CPR é exemplo da convergência3 entre os sistemas jurídicos anglo-

saxão e romano germânico. Aqueles cuja clássica composição do ordenamento 

lançavam mão de regras consuetudinárias e da jurisprudência tendem 

progressivamente a recorrer à elaboração de leis e codificações. Em contrapartida, 

pode-se detectar aproximação dos ordenamentos dos países de tradição romano 

germânica aos institutos típicos do common law, internalizando4 a aplicação da Teoria 

dos Precedentes para solução dos conflitos (principalmente, quando a interpretação 

pode acarretar insegurança jurídica, devido à controvérsia na matéria). 

Segundo lição esclarecedora de José Carlos Barbosa Moreira, o passo 

decisivo na direção de elaboração de um Código de Processo ocorreu em 1994, 

quando o então Lord Chancellor incumbiu eminente magistrado, Lord Woolf Barnes, de 

empreender pesquisa relativa à situação da Justiça civil inglesa e de oferecer 

sugestões para melhorar-lhe o desempenho5. 

A estrutura do CPR tem seus alicerces fincados nas propostas derivadas de dois 

relatórios liderados por Lord Woolf, quais sejam: Interim Report e Acess to Justice 

(Final Report)6. Os aludidos documentos apoiam-se em pesquisas sobre o processo 

civil vigente até então na Inglaterra, com destaque a seus vícios e falhas e as 

propostas de aspectos a contemplar na (re)organização do sistema processual. No 

Final Report, identificam-se as bases da reforma, que incluem os princípios que a 

justiça britânica deveria atender, bem como as consequências da aplicação do novo 

modelo processual. 

                                                
3Esta convergência entre os sistemas já vinha sendo indicada por Barbosa Moreira ao discorrer sobre o direito 
brasileiro e aponta este caminho como um meio pelo qual os países de tradição romano germânica estão se 
valendo para “redesenhar sistemas processuais, com os olhos fitos em modelos ingleses e sobretudo norte-
americanos”. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre alguns aspectos do processo (civil e penal) nos 
países anglo saxônicos. In: Revista Forense. Rio de Janeiro, 1998, n. 344, v. 44, p. 95.    
 
4Quanto a internalização dos institutos do direito comparado cabe a ressalva feita pelo professor Barbosa 
Moreira em que pontua que apesar de ser positivo deve-se ter cuidado com estas adoções a fim de não deturpar 
a teoria do direito comparado. Aduz ainda a necessidade de observar as peculiaridades locais para que o 
instituto tenha o êxito almejado no ordenamento. MOREIRA, op. cit., nota 3, p. 96 e 97. 
 
5MOREIRA, José Carlos Barbosa. Uma novidade o Código de Processo Civil Inglês. In: Revista de Direito 
Renovar. São Paulo: Renovar, 1999, setembro, n. 15, p. 54. 
 
6WOOLF, Lord. Acess to Justice. Disponível em: <http://www.civiljustice.gov.hk/eng/archives_fr.html>. Acesso em 
10-12-2012. 
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Conforme análise de Lord Woolf, na justiça inglesa, o problema estava na 

organização interna do Judiciário, cujo sistema era inacessível e incompreensível ao 

povo. Para que não restem dúvidas, transcrevem-se suas palavras textuais “which are 

still too often inaccessible and incomprehensible to ordinary people”.7 

O efeito da denúncia se fez sentir: considerando a urgência da reforma, mesmo 

antes da sistematização das propostas no Código, as sugestões apresentadas nos 

relatórios foram paulatinamente incorporadas ao processo civil inglês.  

Assim, como os estudos Mauro Cappelletti8 na década de 1960, quando trouxe a 

lume as três ondas renovatórias do processo, na orientação do acesso efetivo do 

cidadão à Justiça, ao mesmo tempo em que propôs mudanças na estrutura processual 

italiana9 foram um paradigma, as propostas de Lord Woolf também representam uma 

ruptura no sistema processual inglês.   

Na perspectiva da organização do ordenamento processual, Neil Andrews10 

aponta os princípios fundamentais do processo britânico, expostos no Final Report. De 

acordo com o mencionado doutrinador11, a justiça inglesa a partir da edição do CPR 

                                                
7WOOLF, Lord. Acess to Justice. Disponível em: <http://www.civiljustice.gov.hk/eng/archives_fr.html>. Acesso em 
10-12- 2012.  
Tradução livre: Se mostra ainda inacessível e incompreensível para as pessoas comuns. 
 
8Conforme exposto pelo jurista italiano: “O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça 
levou a três posições básicas, pelo menos em países do mundo ocidental. (…) Podemos afirmar que a primeira 
solução para o acesso - a primeira”onda” desse movimento novo foi a assistência judiciária; a segunda dizia 
respeito às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente 
nas áreas de proteção ambiental e de consumidor; e o terceiro – e mais recente- é o que nos propomos a 
chamar simplesmente de “enfoque de acesso à justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai 
muito além deles, representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais 
articulado e compreensivo”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2002, p. 31. 
 
9Os estudos do doutrinador italiano passaram a ser paradigma em todo o ordenamento jurídico não se limitando 
a Itália as suas propostas de renovação. No Brasil as duas primeiras ondas se encontram expostas na Carta 
Constitucional, através da previsão da Defensoria Pública e a proteção aos direitos difusos (em sentido lato). 
 
10ANDREWS, Neil. Fundamental Principles Of Civil Procedure: Order Out of Chaos. X. E. Kramer and C. H. van 
Rhee (eds.), Civil Litigation in a Globalising World, p. 20-24. Disponível em: 
<http://www.springer.com/pdf9789067048163—c>.  Acesso em 15-01-2013.   
 
11The overriding objective 
1.1 
(1) These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases 
justly and at proportionate cost. 
(2) Dealing with a case justly and at proportionate cost includes, so far as is practicable – 
(a) ensuring that the parties are on an equal footing; 
(b) saving expense; 
(c) dealing with the case in ways which are proportionate – 
(i) to the amount of money involved; 
(ii) to the importance of the case; 
(iii) to the complexity of the issues; and 
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passa a ser pautada pelos postulados, elencados na parte introdutória do Código: ser 

justa na maneira como trata os litigantes; oferecer procedimentos adequados a um 

custo razoável; promover celeridade razoável; ser compreensível para aqueles que 

procuram o Poder Judiciário, respondendo às necessidades de quem recorre ao 

sistema; garantir eficácia a partir da organização do sistema processual e segurança 

quanto à natureza dos casos particulares.  

Como se pode depreender, o CPR diz respeito à promoção do acesso à justiça 

na Inglaterra e País de Gales, mediante prestação célere e efetiva. O acesso foi 

abordado na esteira da terceira onda renovatória (de Capelletti), por buscar a solução 

de problemas na estrutura processual inglesa, visando à efetividade da atividade 

jurisdicional. Almeja-se, assim, que o demandante fique satisfeito com a prestação da 

atividade estatal, sem prolongamentos desnecessários.  

Entre outras inovações, o regramento do Código confere ao  juiz a missão de ser 

o condutor, precipuamente no que se relaciona com a administração do tempo e 

andamento da instrução processual, o que classicamente, se restringia à esfera dos 

advogados. A mudança encontra justificativa no intento de velar pela economia 

financeira e processual, cumprindo-se os postulados norteadores do processo inglês.12  

Para que melhor se possa compreender essa evolução, sublinha-se que, quando 

o magistrado evidencia compromisso com os aludidos princípios, ocorre ruptura com 

orientação da tradição dos países integrantes do common law quanto à atuação dos 

juízes.  

                                                                                                                                                   
(iv) to the financial position of each party; 
 
Tradução livre: O objetivo primordial 
1.1 
(1) Estas regras são um novo procedimentol, com o objetivo primordial de permitir ao tribunal lidar com os casos 
de forma justa e proporcional ao custo. 
(2) Lidar com um caso de forma justa e proporcional ao custo inclui, na medida do possível  
(a) assegurar que as partes estão em pé de igualdade; 
(b) economia de despesa; 
(c) lidar com o caso de formas que sejam proporcionais - 
(i) o montante de dinheiro envolvido; 
(ii) a importância do processo; 
(iii) a complexidade dos problemas, e 
(iv) a posição financeira de cada uma das partes; 
 
12ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende. O case management inglês: um sistema maduro? In: Revista Eletrônica 
de Direito Processual – REDP. Rio de Janeiro, v. VII p. 288-300. Disponível em: <http//:www. 
Redp.edições.htm/pdf>.  Acesso em 25-10-2012.  
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A esse respeito, Owen Fiss13 estabelece diferenças entre o juiz que aguarda ser 

provocado para a solução das controvérsias daquele que assume o dever de cooperar 

com a reforma estrutural do processo nos Estados Unidos. Como esclarece 

textualmente o doutrinado norte-americano, quanto à expectativa tradicional em relação 

ao magistrado: 

 
O modelo de solução de controvérsias prevê um papel passivo para o juiz. Ele deve 
permanecer como um árbitro ou observador entre as partes, confiando em todas as 
iniciativas destas para apresentação dos fatos, do direito e para a articulação das 
possíveis medidas judiciais. Portanto, a tarefa do juiz é simplesmente declarar qual das 
partes está certa14.  
 

Entre os institutos previstos na Rules of Civil Procedure, há dois sistemas de 

solução de demandas coletivas: o Group Litigation Order e as representative parties, 

que abarcam as ações coletivas típicas do direito processual, radicadas na ordenação 

inglesa, com o primeiro julgamento em 1119.15 As regras estão previstas na Seção II e 

correspondem às antigas representative actions dispostas na Order 5, Rules 12 e 13 

editadas pela Rules of Supreme Court em 1965, quando da revisão16.  

Segundo análise de Neil Andrews17, as representative parties propiciam o 

julgamento por intermédio das ações de classe, implementando a possibilidade de 

resolução da matéria de interesse da coletividade, conforme regras da tutela coletiva.  

                                                
13FISS, Owen.  Um novo Processo Civil: estudos norte-americanos sobre Jurisdição, Constituição e Sociedade. 
São Paulo: Editora, Revista dos Tribunais, 2004, p. 58. 
   
14A reforma estrutural é o movimento pelo qual ocorreu entre as décadas de 50 e 60 para a realização da 
promoção de políticas públicas pelo Judiciário norte-americano. De acordo com Owen Fiss com este movimento 
“o juiz tenta dar significado aos valores constitucionais (…) A reforma estrutural reconhece o caráter 
verdadeiramente burocrático do Estado moderno, adaptando formas de procedimentos tradicionais para a nova 
realidade (…) O processo judicial de caráter estrutural é aquele no qual um juiz, enfrentando uma burocracia 
estatal no que tange aos valores de âmbito constitucional, incumbe-se de reestruturar a organização para 
eliminar a ameaça imposta a tais valores pelos arranjos institucionais existentes. Essa injuction é o  meio pelo 
qual essas diretivas de reconstrução são transmitidas”.  FISS, op. cit., nota 13, p. 26 -27. 
 
15Embora as class action sejam de origem nos Estados Unidos o primeiro leading case relativo ao processo 
coletivo que se tem conhecimento do seu julgamento foi na Inglaterra. Após elas passarem por um processo de 
desaplicação retornam ao sistema inglês no Século XVIII, cuja competência jurisdicional passou a ser do Tribunal 
de Equidade. O sistema norte-americano corresponde a segunda fase dos processos coletivos e exercem forte 
influência no Brasil, pois a classificação que há no art. 81, CDC quanto a natureza dos interesses coletivos tem  
fulcro na Rule 23 do Código de Processo Federal (Federal Rules of Civil Procedure) que classificou as ações 
coletivas em: true class action, hybrid class action e spirious class action. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. 
Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 45-49; 68.  
 
16MENDES, op. cit., nota 15, p. 53-57.  
 
17ANDREWS, Neil. Multy-Party Proceedings In England: Representative and Group Actions. In: Duke Journal of 
Comparative e International of Law. 2001, v. 11, n.2, p. 249 
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Por seu turno, o Group Litigation Order (GLO) é mecanismo de solução coletiva, 

cuja base radica em ações individuais, a partir do uso das ações-piloto (test claims), 

objeto da presente pesquisa. A característica peculiar é a presença de questão comum 

a determinado conjunto de litígios de iniciativa individual, que passam a ser tratados 

como processo repetitivo. Na operacionalidade, um desses processos é escolhido para 

julgamento, mediante tratamento coletivo da questão repetitiva, de maneira incidental.   

É importante sublinhar que, no sistema inglês, as ações coletivas típicas 

convivem em harmonia com o incidente coletivo, pois ambas possuem previsão 

expressa no CPR.  Verifica-se, portanto, relação complementar e não de exclusão entre 

um e outro sistema.  

Como os demais institutos do Código, o GLO encontra seu lastro nos relatórios 

que ensejaram à criação do CPR.  Lord Woolf chamou atenção para a presença de 

elementos fundamentais característicos das causas multipartidárias (multy-party 

litigation), que congregam demandas repetitivas, as quais requerem tratamento 

diferente de pleitos puramente individuais18. 

A inserção do mecanismo do GLO está previsto no documento elaborado em 

julho de 1996 - Final Report on Access to Justice19, em consonância com a proposta 

1720, segundo a qual a promoção da Justiça e os princípios perquiridos pelo CPR 

exigem a identificação de ações que congregam grupos de litígios de índole repetitiva, 

os quais podem ser resolvidos de maneira diversa daquela prevista nas regras 

ordinárias.  

                                                
18DWYER, Déirdre M. The Civil Procedure Rules Ten Years On. Oxford: New York Owford University Press, 2009, 
p. 55.  
 
19WOOLF, Lord. Civil Justice Reform. p. 272. Disponível em: <http://www.justice.gov.uk/civil-justice-reforms>. 
Acesso em 10-12-2012.  
 
2017. Another approach is to stipulate that for the application of multi-party treatment the claims should give rise to 
common but not necessarily identical issues. The Law Society's rule extends this concept of flexibility. It 
recognises that there are clear advantages in drawing together claims which may be in some way related. I would 
wish to go further and to make it clear that cases that have been drawn together could be dealt with in different 
ways.  WOOLF,  Lord.  Acess to Justice. Disponível em: <http://www.civiljustice.gov.hk/eng/archives_fr.html>. 
Acesso em 10-12- 2012. 

Tradução livre: Outra abordagem é estipular que, para a aplicação do tratamento multíplice as alegações devem 
dar origem a problemas comuns, mas não necessariamente idênticos. A regra da Law Society estende este 
conceito de flexibilidade. Ela reconhece que há vantagens claras reunindo reivindicações que podem ser de 
alguma forma relacionados. Eu gostaria de ir mais longe e para deixar claro que os casos que foram desenhados 
em conjunto pudessem ser tratados de formas diferentes.  
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A inspiração desse incidente, classificado como não-representativo (e, portanto, 

diferente da ação coletiva típica, cuja natureza é ser representativa) adveio das 

observações de Stephen Yeazell21, na década de 1980, quanto à forma de 

representação e participação.        

No que concerne especificamente ao GLO, os principais benefícios são: custo 

do processo (a partir de dois pontos de vista financeiros e a celeridade) e melhor 

adequação do procedimento. 

Quanto ao último aspecto a justificativa para a formação do incidente repousa na 

expectativa de melhor julgamento dos litígios, a partir da pacificação no tribunal quanto 

à questão conflituosa que ensejou as demandas repetidas. Ademais, ao optar por  

julgamento concentrado, verifica-se redução de custos, bem como diminuição do 

volume de trabalho, segundo o critério de quantitativo de processos apreciados pelo 

Judiciário.  Em síntese, destacam-se dois fundamentos para o uso da test claim, 

respectivamente: a pacificação, através da economia e otimização do processo.   

No entanto, apenas em 2000, a partir das reformas na legislação promovidas 

pelo Parlamento, esse sistema de julgamento foi introduzido no CPR.22 Logo, nao 

estava presente na redação original da legislação.  

Nesse contexto, o cumprimento dos postulados do Código requer provocação o 

incidente, que dará ensejo à concentração das causas constituindo a test claim (ação 

teste). É pertinente sublinhar que nem todos os processos que envolvem questão 

repetitiva serão levados para julgamento por meio do procedimento em exame; apenas 

os que melhor demonstrem a repetição da questão controvertida. Feita a escolha pelo 

juízo competente, ele passará a ser tratado como procedimento-modelo, suspendendo-

se os demais até se ultimar o julgamento.   

Na proposta do instituto, defendeu-se a exigência de elaboração de uma lista 

com as causas (demandadas individualmente) contempladas com a aplicação das 

regras específicas do processamento.  Nessa perspectiva, o mencionado elenco 

justifica-se mediante argumentos associados ao alcance das finalidades da justiça, ao 

                                                
21DA SILVA, Larissa Clare Pochmann. Incidente de resolução de demandas repetitivas: tutela coletiva ou 
padronização do processo? Rio de Janeiro: Revista da SJRJ, 2011, dezembro, v. 18, n. 32, p. 103. Disponível 
em: <http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/view/285>. Acesso em 25-07-2012. 
 
22Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/221/article/9/made>. Acesso em: 10-12-2012.    
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potencial de fundamento especializado na qualidade das decisões e ao custo-benefício, 

como transcrito a seguir: 
 
 
The creation of a new specialist list therefore can only be justified if it can be shown that 
it would lead to real benefits in terms of better furthering the ends of justice or increasing 
the cost-effectiveness of litigation. Such benefits may accrue, for instance, where the 
group of cases involves a degree of specialist knowledge and would be better handled 
by a tribunal which has expertise or gains experience in the field23. 

 

Ressalve-se que é coibido o uso indiscriminado do instituto, o qual tem requisitos 

estabelecidos na legislação: o principal (designado como GLO issues) é a 

demonstração pelo requerente de que, em diversos processos são apresentadas as 

mesmas (ou semelhantes) questões de direito ou de fato. É crucial o atendimento a 

essa condição, pois a identificação do elemento comum a diversas causas individuais 

traz a lume a existência da demanda repetitiva.  

 Como se depreende, a formação da test claim ocorre em segundo momento; 

após a realização de procedimento nos autos da demanda individual em que se 

demonstra peculiar presença de questão comum (GLO issues), critério para a 

instauração do incidente. Isso feito, o julgamento pelo órgão competente recairá sobre 

a test claim, em que se apreciará apenas um ou mais processos, considerado(s) 

paradigma(s) para elucidação da questão repetitiva.  

A base legal do processamento do GLO na Rules of Civil Procedure encontra-

se na Part. 19, a qual define regras específicas à aplicação do instituto, cujo conceito 

está descrito textualmente na Rule 19.10:  “A Group Litigation Order ('GLO') means an 

order made under rule 19.11 to provide for the case management of claims wich give 

rise to common or related issues of fact or law (the 'GLO issues')”24. 

Ao definir o instituto da GLO, o legislador britânico determinou a presença do 

requisito ensejador retroindicado para aplicação do mecanismo, qual seja a 

                                                
23Tradução livre: “A criação de uma nova lista de especial, portanto, só pode ser justificado se puder demonstrar 
que resultaria benefícios reais em termos de melhor promoção dos fins da justiça ou aumento do custo-
efetividade de litígio. Tais benefícios podem advir, por exemplo, onde o grupo de casos envolve um grau de 
conhecimento especializado e seria melhor tratado por um tribunal que tem competência ou experiência no 
campo”. 
Disponível em: http://www.civiljustice.gov.hk/fr/paperhtml/fr276.html. Acesso em: 02-02-2013.  
 
24Tradução livre: “O Group Litigation Order ("GLO") significa um despacho proferido ao abrigo da regra 19.11 
para assegurar a gestão de processos que reivindica problemas comuns ou afins de fato ou de direito (os 
'problemas' GLO)”.  
 



                                                                                                         27

comprovação de questões múltiplas referentes ao mesmo objeto. E, como previsto na 

Rule 19. 11 (1), a multiplicidade pode já estar presente no Tribunal (ou não), admitindo-

se a demonstração da potencialidade de causas repetidas25.    

Quanto à legitimidade para formação do incidente, de acordo com a previsão 

legal no CPR, a provocação pode advir da parte autora da demanda individual, ou de 

ofício, pelo juiz.  

No que tange ao primeiro legitimado, o legislador teve o cuidado de detalhar na 

Rule of Civil Procedure como o Group Litigation Order será constituído, determinando o 

requisito da formação da fase anterior ao julgamento do incidente a ser levado a efeito 

pela parte autora.   

Antes de ingressar com o pedido de incidente, o advogado da parte consulta o 

banco de dados (Law Society's Multi-Party Action Information Service) para verificar a 

eventual presença das tests claims na Management Court  (órgão competente para 

julgar ações pilotos), conforme exigido pela lei processual inglesa26. 

Sendo negativo o resultado da pesquisa, o Judiciário é provocado no juízo de 

origem da causa individual, para instalar o incidente que exige demonstração da 

existência das questões comuns suscitadas. Sendo o juízo de admissibilidade positivo, 

dar-se-á publicidade da existência da formação do incidente processual do GLO. 

O passo seguinte é escolher o procedimento-modelo; ao menos, um processo 

para ser apreciado pelo órgão competente. A partir desse momento, ocorre a formação 

propriamente dita da test claim.  Concomitantemente, os demais processos que versem 

sobre questões semelhantes (devidamente cadastrados no banco de dados - group 

                                                
2519.11 
(1) The court may make a GLO where there are or are likely to be a number of claims giving rise to the GLO 
issues. (Practice Direction 19B provides the procedure for applying for a GLO).  
Tradução livre: O Tribunal pode criar uma GLO onde já existe ou pode vir a existir o pedido da questão. 
 
2619.11 (2) A GLO must – 
(a) contain directions about the establishment of a register (the ‘group register’) on which the claims managed 
under the GLO will be entered; 
(b) specify the GLO issues which will identify the claims to be managed as a group under the GLO; and 
(c) specify the court (the ‘management court’) which will manage the claims on the group register. 
 
Tradução Livre:  GLO deve : 
(a) conter indicações sobre a criação de um registro (o "grupo de registro”) em que as reivindicações geridas no 
âmbito do GLO será inserida; 
(b) especificar as questões GLO que irá identificar as reivindicações a serem gerenciados como um grupo sob o 
GLO, e 
c) especificar o tribunal (o "tribunal de gestão"), que vai gerir os créditos sobre o grupo registrar.  
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register, conforme expresso na Rule 19.11 (2))  terão seus atos processuais suspensos, 

até o julgamento da ação paradigma.  A finalidade do group register é dar ciência da 

existência da causa piloto. 

 O último ato é a apreciação da GLO issues, pela Management Court. A decisão 

do órgão implica a formação do precedente da jurisprudência quanto ao elemento 

repetitivo. 

A fixação do precedente com fundamento em uma test claim possui 

peculiaridades em relação à teoria dos precedentes na jurisprudência inglesa27, pois o 

Código na regra 19.12 limita os efeitos da decisão ao incidente, podendo operar efeito 

vinculativo (ou não).   

Quanto aos seus efeitos, a mencionada Regra 19 estabelece textualmente que:  

 
“Effect of the GLO 
19.12 
Where a judgment or order is given or made in a claim on the group register in relation to 
one or more GLO issues – 
(a) that judgment or order is binding on the parties to all other claims that are on the 
group register at the time the judgment is given or the order is made unless the court 
orders otherwise; and 
(b) the court may give directions as to the extent to which that judgment or order is 
binding on the parties to any claim which is subsequently entered on the group register. 
(2) Unless paragraph (3) applies, any party who is adversely affected by a judgment or 
order which is binding on him may seek permission to appeal the order. 
(3) A party to a claim which was entered on the group register after a judgment or order 
which is binding on him was given or made may not – 
(a) apply for the judgment or order to be set aside, varied or stayed; or 
(b) appeal the judgment or order, 
but may apply to the court for an order that the judgment or order is not binding on him. 
(4) Unless the court orders otherwise, disclosure of any document relating to the GLO 
issues by a party to a claim on the group register is disclosure of that document to all 
parties to claims – 
(a) on the group register; and 
(b) which are subsequently entered on the group register28”. 

                                                
27A regra no sistema jurídico britânico é a formação do precedente, logo, passa a ser uma decisão base para 
todos os processos futuros que lhe sejam semelhantes. TARUFFO, Michele. Precedente e Jurisprudência. In: 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, setembro, ano 36, n. 199, p. 141.  
 
28Tradução livre: Efeito da GLO  19.12  
Quando a decisão ou ordem é dada ou feita uma reclamação no registro do grupo em relação a uma ou mais 
questões GLO - 
(a) que a sentença ou despacho é obrigatório para as partes em todas as outras reivindicações que estão no 
cadastro do grupo no momento em que o julgamento é dado ou o pedido é feito, a menos que as ordens judiciais 
de outra forma, e; 
(b) o tribunal pode dar instruções quanto à extensão a que a sentença ou despacho é obrigatório para as partes 
a qualquer alegação de que é posteriormente inscrito no registro do grupo. 
(2) A menos que se aplique o parágrafo (3), qualquer parte que for afetada por uma sentença ou despacho que 
obriga ele pode pedir autorização para recorrer da ordem. 
(3) Um partido a uma reivindicação que foi inserida no grupo de registrar depois de um julgamento ou ordem que 
é vinculativo para ele foi dado ou feito não pode - 
(a) aplicar para o julgamento ou a fim de ser anulada ou alterada  ou 
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A Rule acima transcrita determina que cabe à Management Court definir se as 

causas futuras que apresentam as GLO issues estarão vinculadas à decisão proferida 

na ação-teste apreciada.  Dessa forma, em termos genéricos, a previsão é de que o 

efeito vinculante da test claim atinge as causas incluídas no group register, aguardando 

o julgamento.  

Tal mecanismo, de acordo com Luiz Felipe Otharam29 resulta na aplicação do 

sistema opt-in, sistema de efeitos da coisa julgada que incide sobre as ações 

coletivas30.   

A partir do exposto, a distinção entre o processamento do incidente de 

coletivização de demandas e as ações coletivas repousa em que, na ação de grupo, 

ocorre a formação temporária de processo coletivo, através de um procedimento 

paradigma da questão multíplice. Suscitada a formação do incidente, suspende-se o 

julgamento individual das outras demandas no intuito de conferir tratamento coerente 

às questões de natureza repetitiva. Resolvida a questão incidental na ação-teste, 

encerra-se o processo coletivo, retornando o julgamento das causas individuais ao 

tribunal de origem, de acordo com as peculiaridades do caso.  

Vale notar que a natureza da coletividade (que diz respeito à repetição) é restrita 

a uma parte da causa que incide no direito individual.31 Em contrapartida, nas ações 

                                                                                                                                                   
(b) recorrer da sentença ou despacho, mas pode pedir ao tribunal para condenar a sentença ou despacho não é 
vinculativa para ele. 
(4) A menos que as ordens judiciais de outra forma, a divulgação de qualquer documento relativo às questões 
GLO por parte de um crédito sobre o registro de grupo é a divulgação deste documento a todas as partes para 
alegações: 
(a) no grupo de registro; e 
(b), que são, posteriormente, inscrito no registro grupo. 
  
29OTHARAN, Luiz Felipe. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas como uma Alternativa às Ações 
Coletivas: Notas de Direito Comparado, p. 8. Disponível em: 
<http://www.processoscoletivos.net/ve_ponto.asp?id=58>. Acesso em 05-11- 2012. 
 
30O ordenamento jurídico quanto às ações coletivas pode optar por qual sistema de vinculação será atribuído os 
efeitos da decisão do processo coletivo: opt-in ou opt-out. Quanto ao tema discorre Aluisio Mendes: “A proteção 
judicial dos interesses pluri-individuais encontra-se dividida em dois sistemas. O de inclusão, no qual a pessoa 
interessada precisa manifestar expressamente a sua vontade de ser atingida pelos efeitos do pronunciamento 
judicial coletivo, é também conhecido pela expressão inglesa opt-in, diante da necessidade de opção pelo 
ingresso no grupo atrelado à decisão (....). O sistema de exclusão, por sua vez, está baseado na exigência de 
representação adequada e na comunicação prévia aos interessados que, em geral, dentro de prazo fixado pelo 
órgão judicial, deverão requerer a sua exclusão (opt-out) em relação à eficácia dos provimentos proferidos no 
processo metaindividual. Do contrário, estará, a priori, vinculado ao pronunciamento”. MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e 
Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 186 -187.  
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coletivas clássicas, o julgamento tem repercussão coletiva em todas as etapas.  Nesse 

sentido, é elucidativa a observação de Luiz Felipe Otharam: 
 
 
Em primeiro lugar, há que se destacar que o processo pode conter questões 
predominantemente coletivas e outras de natureza individual, sendo possível, portanto, 
a repartição do procedimento tendo em vista estas peculiaridades. (...) As questões 
comuns ou as ações de ensaio devem ser processadas e julgadas por um determinado 
órgão judicial (management court), que ficará prevento para, inclusive, efetuar, também 
o registro de pretensões individuais relacionadas com a common question ou com a test 
claim. Todavia, as questões individuais são normalmente julgadas por tribunais locais, 
levando em consideração a decisão coletiva ou o resultado da ação de ensaio e 
eventuais diretrizes formuladas pelo management court32. 
 
 

Todavia, apesar do cuidado do legislador na elaboração do GLO no que tange à 

utilização do instituto em exame, o sistema é alvo de críticas de parte da doutrina 

britânica33, sob o pressuposto de que sua aplicação está prevista de forma ampla e 

implica limitação.  Nessa linha, argui-se que a forma diferente de julgamento dos 

processos teria lugar apenas quando as questões de direito ou de fato fossem 

relevantes, envolvendo dilemas de repercussão geral. Com esse cuidado, pretende-se 

impedir a banalização e aplicação indiscriminada do instituto a todo e qualquer caso de 

repetição.   

Outro problema que enseja controvérsia é o conflito nas causas, considerando 

as dificuldades potenciais na definição precisa do que é comum aos litigantes. Aduz-se 

que nem sempre os mesmos são claros e objetivos, exigindo pesquisa mais profunda 

para identificação do elemento comum. Ademais, verifica-se preocupação com a 

legitimidade, pois aquele que suscita a formação do incidente pode não manejar o 

procedimento da melhor forma.34   

                                                                                                                                                   
31ROSSONI, Igor Bimkowski. “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” e a introdução do Group 
Litigation no Direito Brasileiro: Avanço ou Retrocesso?. Rio Grande do Sul: Editora Magister. Publicado em: 18-
08-2010, p. 7. Disponível em: <http://www.editoramagister.com/doutrina_ler.php?id=802>. Acesso em 08-08-2012 
 
32OTHARAN, Luiz Felipe. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas como uma Alternativa às Ações 
Coletivas: Notas de Direito Comparado, p. 10. Disponível em: 
<http://www.processoscoletivos.net/ve_ponto.asp?id=58>. Acesso em 05-11- 2012.  
 
33GIBBONS, Susan M. C. Groups Litigations, Class Actions and Collectiive Redress: An Anniversary Reappraisal 
of Lord Woolf's three objectives. In: DWYER, Deirdre (Ed). The Civil Procedure Rules: Ten Years On. Oxford 
University, 2009, p. 135.  
 
34 GIBBONS, op cit nota 33, p. 136 
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A par das críticas, Neil Andrew35 expõe que a vantagem da aplicação do instituto 

no caso concreto ocorre porque: “It is a compact form of macro-justice because it allows 

common issues to be decided efficiently, consistently, with finality, with an equitable 

allocation of responsibility for costs, and with due speed”36.  

Como sublinhado, o intuito é superar desafios quanto à eficiência e 

racionalização da prestação jurisdicional.  Aliás, essa foi uma das motivações da 

proposta de criação da Group Litigation Order na Rules of Civil Procedure.    

Tendo em vista otimizar a qualidade do julgamento das causas dessa natureza, 

The Law Society's Working37 recomendou que, verificada a pulverização de demandas, 

proceda-se imediatamente à cisão de julgamento. A premissa  é  de que, quanto mais 

cedo se lançar mão do procedimento, maior a possibilidade de resolução satisfatória 

aos litigantes e de prestação adequada da Justiça, o que corresponde aos 

fundamentos do CPR.  

Após exame da formação do procedimento-modelo na Inglaterra, reconhecido 

como paradigma da legislação processual civil europeia, passa-se a delinear a 

trajetória desse mecanismo na Alemanha.  

 

 
1.2 Alemanha – Mustervefahren 
 

 Musterverfahren é o termo pelo qual se designa o procedimento especial relativo 

ao julgamento de causas de natureza semelhante (de fato e de direito) no ordenamento 

alemão. Tal como na Inglaterra e País de Gales, o julgamento resulta do exame de 

processo-padrão a respeito da causa repetida.  

 Embora muito se fale do instituto se referindo a Gesetz über Musterverfahren in 

kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz–

KapMuG), que regula a sua aplicação quanto ao mercado de capitais, ele incide em 

                                                
35ANDREWS, Neil. Multi-party proceedings in England: Representative and group actions. In: Duke Journal of 
Comparative International Law. Durham: Duke University School Law. 2001, Spring/ Summer, v. 11, n. 2, p. 258. 
 
36Tradução livre: “É uma forma compacta de macro-justiça, pois permite que questões comuns  sejam decididas  
de  forma eficiente, de forma consistente, com determinação, com uma alocação equitativa de responsabilidade 
pelos custos, e com a devida velocidade”. 
 
37Disponível em: <http://www.lawsociety.org.uk/advice/practice-advice-service/multi-party-action-information-
service/ > . Acesso em 10-12-2012.  



                                                                                                         32

dois outros campos de atuação na área administrativa: no processo administrativo 

residual e naqueles cuja competência é do Tribunal Social. 

 De pronto, é pertinente esclarecer que a origem do instituto radica no direito 

público; a primeira norma a dispor sobre o uso do procedimento-modelo foi o 

Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO (Código de Processo Administrativo). 

 O mencionado diploma legal, de significativa importância na Europa, eis que 

constitui paradigma para a organização da jurisdição que envolve os conflitos entre o 

Estado e o particular, foi editado em 1962, no intuito de regular o processo perante os 

tribunais de competência administrativa.  

 Todavia, a presença do Musterverfahren tornou-se evidente com a reforma na 

legislação empreendida 1991. A alteração no VwGo incluiu o § 93 mediante o qual se 

prevê a aplicação do procedimento-modelo.38    

Em sua segunda fase, o instituto passou a ter reflexos no direito processual 

privado. A esse respeito, em 2005, o instituto alcançou importância mundial com o 

leading case que levou à edição da lei que regula sua aplicação no mercado de capitais 

– Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG).  Essa iniciativa adveio da quantidade 

atípica de demandas ajuizadas, entre os anos de 2001 a 2003, no Tribunal de 

Frankfurt, em que os autores pediam indenização da empresa Deustche Telekom, 

alegando omissão de informações relativas às ações na Bolsa de Valores aos 

acionistas.   

Considerando o volume e especificidade dos pedidos a serem julgados, bem 

como os problemas da prestação da atividade jurisdicional, a Corte alemã foi 

provocada para promover a prestação jurisdicional no Tribunal de Frankfurt. Os 

reclamantes alegavam desrespeito ao comando do art. 19, IV da Lei Fundamental de 

Bonn (Constituição Alemã), quanto à prestação da tutela efetiva. Havia, portanto, 

violação ao Acesso à Justiça e à efetividade ao processo. 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal alemão quanto à Reclamação 

encontra-se na decisão a seguir: 

                                                
38(1) Ist die Rechtmäßigkeit einer behördlichen Maßnahme Gegenstand von mehr als zwanzig Verfahren, kann 
das Gericht eines oder mehrere geeignete Verfahren vorab durchführen (Musterverfahren) und die übrigen 
Verfahren aussetzen. Die Beteiligten sind vorher zu hören. Der Beschluß ist unanfechtbar. 
Tradução livre: A  Legalidade de um sujeito de mais de vinte procedimentos ação regulatória, o tribunal, um ou 
mais testes adequados métodos de avanço (procedimento de exemplo) e os demais processos perante ele. As 
partes são ouvidas antes. A decisão é final. 
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“Die Verfassungsbeschwerde betrifft ein beim Landgericht Frankfurt am Main 
anhängiges Verfahren im Zusammenhang mit dem Börsengang der Deutschen Telekom 
AG. Die elf Beschwerdeführer und weitere Kläger haben dort im August 2001 gegen die 
Deutsche Telekom AG mit der Behauptung Schadensersatzklage erhoben, in den 
Emissionsprospekten der Beklagten seien unrichtige und unvollständige Angaben 
gemacht worden. Termin zur mündlichen Verhandlung ist in dem Verfahren noch nicht 
bestimmt worden. Die Beschwerdeführer sehen darin einen Verstoß gegen die 
Rechtsschutzgarantie des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG. Der 
Präsident des Landgerichts hat zu der Verfassungsbeschwerde Stellung genommen und 
dabei eine Aufstellung des Vorsitzenden der zuständigen Kammer für Handelssachen 
übersandt, in der dieser den bisherigen Verfahrensablauf in dem Rechtsstreit schildert. 
Die Beschwerdeführer haben sich dazu geäußert.  
 II. 2 
Die Annahmevoraussetzungen des § 93 a Abs. 2 BVerfGG liegen nicht vor. 
3 1  Der Verfassungsbeschwerde kommt grundsätzliche verfassungsrechtliche 
Bedeutung nicht zu, weil die für ihre Beurteilung maßgeblichen verfassungsrechtlichen 
Fragen durch das Bundesverfassungsgericht schon entschieden sind (vgl. etwa 
BVerfGE 55, 349 < 369>; 60, 253 < 269>; 88, 118 < 124>). 
4 2. Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist auch nicht zur Durchsetzung des 
Anspruchs der Beschwerdeführer auf Gewährung gerichtlichen Rechtsschutzes binnen 
angemessener Frist angezeigt. Denn die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf 
Erfolg (vgl. BVerfGE 90, 22 <25 f.>). Das Landgericht hat durch die Gestaltung des 
Ausgangsverfahrens noch nicht gegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG 
verstoßen. 
5 a) Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG garantiert den Parteien eines 
zivilrechtlichen Rechtsstreits wirkungsvollen gerichtlichen Rechtsschutz (vgl. BVerfGE 
88, 118 < 123>; 93, 99 <107>). Dieser wird nur gewährt, wenn streitige 
Rechtsverhältnisse in angemessener Zeit entschieden werden (vgl. BVerfGE 60, 253 
<269>;88, 118 <124>). Das ist auch bei der Entscheidung darüber zu berücksichtigen, 
wann im einzelnen Verfahren ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt wird 
(vgl. BVerfGE 55, 349 <369>). 
6 Es lässt sich allerdings nicht generell festlegen, ab wann von einer überlangen, die 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes unzumutbar beeinträchtigenden und deshalb 
verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbaren Verfahrensdauer auszugehen ist; dies ist 
vielmehr eine Frage der Abwägung und Entscheidung im Einzelfall. Dabei sind vor allem 
die Bedeutung der Sache für die Parteien, die Schwierigkeit der Sachmaterie, das den 
Parteien zuzurechnende Verhalten sowie vom Gericht nicht oder nur eingeschränkt 
beeinflussbare Tätigkeiten Dritter, etwa von Sachverständigen, in Rechnung zu stellen. 
Mit zunehmender Verfahrensdauer verdichtet sich jedoch die Pflicht des Gerichts, sich 
nachhaltig um eine Förderung, Beschleunigung und Beendigung des Verfahrens zu 
bemühen (vgl. BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, NJW 1999, S. 2582 < 2583>; 
NJW 2001, S. 214 <215>). 
7 b) Nach diesen Maßstäben erscheint es noch hinnehmbar, dass das Landgericht im 
Ausgangsverfahren Termin zur mündlichen Verhandlung bisher nicht bestimmt hat. 
8 Zwar ist die Sache inzwischen fast drei Jahre beim Gericht anhängig. Doch kann nach 
der Stellungnahme des Gerichtspräsidenten und der Äußerung des Vorsitzenden der 
zuständigen Kammer für Handelssachen zum bisherigen Verfahrensablauf nicht 
festgestellt werden, dass sich diese nicht um eine Förderung des Verfahrens bemüht 
hat. Das Gericht musste in dem sowohl tatsächlich wie rechtlich außerordentlich 
komplexen zivilrechtlichen Wirtschaftsrechtsstreit die ständig zunehmende Zahl an 
Klagen und Klägern, die das Gericht zum selben Fragenkomplex angerufen haben - 
nach den Angaben des Gerichts sind dort inzwischen mehr als 2.000 Verfahren 
anhängig gemacht worden -, aufeinander abstimmen und einen Weg finden, der es 
ermöglicht, in einigen wenigen Verfahren über die ganze "Fallbreite" zu entscheiden. 
Auch im Rechtsstreit der Beschwerdeführer hat sich die Zahl der Kläger seit der 
Einreichung der ursprünglichen Klage wiederholt erhöht. Das hat immer wieder neue 
richterliche Verfügungen und Fristbestimmungen notwendig gemacht. Auch die 
Gesamtplanung des Komplexes der "Telekom-Klagen" wurde durch die Vielzahl der 
Verfahren erschwert. Zu berücksichtigen ist auch, dass das Landgericht zunächst 
erwogen hatte, zur Verringerung der Kosten für eine Beweisaufnahme im Hinblick auf 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die im Zusammenhang mit dem Börsengang der 
Telekom gegen Mitarbeiter der Beklagten geführt werden, das Verfahren nach § 149 
ZPO auszusetzen. Das ist verfassungsrechtlich ebenso wenig zu beanstanden wie die 
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Aufgabe dieser Planung. Schließlich hat das Präsidium des Landgerichts auf personelle 
Probleme, die durch den zweimaligen Ausfall des Vorsitzenden des für das 
Ausgangsverfahren zuständigen Spruchkörpers entstanden sind, in angemessener Zeit 
reagiert. Auch sonst sind Umstände, die ein verfassungsgerichtliches Eingreifen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zwingend erforderten, nicht erkennbar geworden. 
9 Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Landgericht nicht gehalten wäre, dem 
Verfahren nunmehr beschleunigt Fortgang zu geben. Die beschließende Kammer des 
Bundesverfassungsgerichts geht davon aus, dass die den Beschwerdeführern im 
Ausgangsverfahren im März 2004 für den Herbst 2004 in Aussicht gestellte und nun für 
das Ende des Jahres 2004 geplante mündliche Verhandlung tatsächlich auch stattfinden 
wird. Dabei kann von einer Terminierung des Verfahrens der Beschwerdeführer 
abgesehen werden, wenn sich andere Verfahren als Musterverfahren zur Bewältigung 
des Gesamtkomplexes der anhängigen Sachen besser eignen. Die Beschwerdeführer 
selbst haben im April 2003 zu einem solchen Vorgehen geäußert, sie stünden ihm 
uneingeschränkt aufgeschlossen gegenüber. 
10 Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 93 d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG 
abgesehen. 
III. 11 Mit der Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung wird der 
Antrag der Beschwerdeführer auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegenstandslos 
(vgl. § 40 Abs. 3 GOBVerfG). 
12 Diese Entscheidung ist unanfechtbar (§ 93 d Abs. 1 Satz 2 BverfGG)“.39 

                                                
39Tradução livre:  A reclamação constitucional diz respeito a pendência no Tribunal de Frankfurt do método em 
conexão com o IPO da Deutsche Telekom AG. Os onze queixosos e outras autoras formularam  em agosto de 
2001 contra a alemã Telekom AG, alegando danos nos prospectos dos réus que fizeram informações falsas e 
incompletas. A audiência ainda não tem data determinada no processo. Os queixosos veem isso como uma 
violação da garantia de proteção legal do artigo 2 º parágrafo 1, em conjugação com o artigo 20, parágrafo 3 GG. 
O Presidente do Tribunal Distrital tomou a posição da reclamação constitucional, enquanto uma declaração do 
presidente da Câmara de Comércio  descreve o procedimento .  
II 
2 
Os requisitos de aceitação de § 93 º parágrafo 2 BVerfGG não estão disponíveis. 
3 
1 A reclamação constitucional não é instrumento constitucional fundamental, porque as razões para a sua 
avaliação de questões constitucionais já estão decididas pelo Tribunal Constitucional Federal ( cf. BVerfGE 55, 
349 < 369 > , 60, 253 < 269 > , 88, 118 < 124 >). 
4 
2 A aceitação da reclamação constitucional não é para fazer valer a pretensão do reclamante para conceder 
revisão judicial dentro de um prazo razoável. Porque a reclamação constitucional não tem chance de sucesso 
(referência omitida 90 , 22 < 25 f >). O tribunal distrital não violou o processo principal, o artigo 2 parágrafo 1, em 
conjugação com o artigo 20, § 3 º da Lei Básica. 
5 
a) Artigo 2 º parágrafo 1 em conjugação com o artigo 20, § 3 º da Lei Básica garante as partes a uma disputa 
tutela jurisdicional efetiva (referência omitida 88, 118 < 123>, 93, 99 <107 >). Isso só será concedida se as 
relações jurídicas controvertidas são decididas dentro de prazo razoável (referência omitida 60, 253 < 269 > , 88, 
118 < 124 >). Isto é para ter em conta para decidir a respeito de quando a data de audiência marcada em cada 
método (referência omitida 55, 349 < 369 >). 
6 
No entanto, geralmente não podem determinar em que ponto está muito longo, a tutela jurisdicional efetiva da 
concessão do grau razoável e, portanto, constitucionalmente intolerável do tempo de processamento, o que é 
mais uma questão de julgamento e tomada de decisões em casos individuais. É acima de tudo a importância da 
questão para as partes, a dificuldade da matéria tangível, as partes atribuíveis ao comportamento e não ou 
apenas parcialmente influenciada pelas ações judiciais de terceiros para fornecer alguns dos peritos 
encarregados. Com o aumento da duração do procedimento, no entanto, comprime o dever de o Tribunal de ter 
esforços contínuos para promover a aceleração e encerramento do processo (ver Tribunal Constitucional 
Federal, 1 ª Câmara do Primeiro Senado, NJW 1999 , p 2582 < 2583 > ; NJW 2001 S . 214 < 215 >). 
7 
b) Por esses padrões, ainda parece aceitável que o Tribunal distrital ainda não tenha data para a audiência neste 
caso determinado. 
8 
Embora ajuizada quase três anos antes no Tribunal ainda está pendente. Mas não pode ser determinada pela 
opinião do presidente do Tribunal e da declaração do presidente do Tribunal de Comércio relevantes para o 
processo anterior, que este não tem se esforçado para fazer avançar o processo. O Tribunal teve em que ambos 
realmente e legalmente extremamente complexo o contencioso empresarial civil, o crescente número de ações 
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Embora negado o pedido à Corte, a decisão foi no sentido de reconhecer 

presença de óbice ao Acesso à Justiça e consequente violação à Constituição com a 

solução da controvérsia pelas regras do ZPO (Zivilprozessordnung – Código de 

Processo Civil alemão). Admitiu-se então a necessidade de medida capaz de resolver 

os impedimentos à prestação jurisdicional no caso concreto.     

Considerando a peculiaridade dessas demandas, visto que todas apresentavam 

a mesma causa de pedir, com base em idêntico fato, a orientação da 

Bundesverfassungsgericht foi pela aplicação do Musterverfahren, na esteira do que 

ocorria no Tribunal Administrativo.   

Nesse cenário, em 2005, o Parlamento elaborou e promulgou a Gesetz über 
Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz–KapMuG) – Lei do Procedimento Modelo de Mercado de 

Capitais. O propósito do aludido diploma legal foi criar e regular procedimento especial 

de tratamento das questões relativas ao mercado de capitais, mediante o incidente 

processual de concentração das demandas que contivessem um aspecto coletivo.  

                                                                                                                                                   
judiciais e demandantes que têm chamado para o mesmo conjunto de questões, o órgão - de acordo com as 
instruções do Tribunal mais de 2.000 procedimentos já lá foram trazidos até agora - para votar um no outro e 
encontrar uma maneira que faz com que seja possível decidir em alguns métodos ao longo de todo o caso. 
Mesmo no caso do Reclamante, o número de candidatos aumentou novamente desde a apresentação da 
denúncia original. Isso sempre fez haver novos decretos judiciais e regulamentos no período. O planejamento 
global de um complexo de "queixas de telecomunicações " foi complicado pela variedade de procedimentos. 
Para levar em conta é que o tribunal do distrito tinha considerado inicialmente, suspender a reduzir o custo da 
prova em relação ao Ministério Público , que são realizadas em conexão com o IPO da Telecom contra qualquer 
funcionário do réu, o processo de acordo com o § 149 ZPO. Isto não é nem constitucionalmente censurável 
como objeto de planejamento. Por fim, a Secretaria do Tribunal Distrital respondeu a problemas de pessoal 
causados pelo fracasso do presidente por duas vezes da autoridade competente para o processo principal, 
dizendo corpo em tempo razoável. Mesmo caso contrário, circunstância que exigia uma intervenção judicial 
constitucional nesta fase, absolutamente não se tornar aparente. 
9 
No entanto, isso não significa que o Tribunal distrital não seria obrigado a dar a acelerar o progresso. A Câmara 
ao adotar resoluções do Tribunal Constitucional assume que os queixosos no processo principal de 2004 para o 
outono de 2004 solicitou a perspectiva e, agora, prevista para o final de 2004 a audiência é realmente realizada. 
Ele pode ser separado de um encerramento do processo, o queixoso  se outros métodos são mais adequados, 
como casos de teste para lidar com todo o complexo de questões pendentes. Os autores da denúncia 
expressou-se em abril de 2003 para tal abordagem, se  for totalmente aberta para ele. 
10 
De uma nova justificação d n º 1 for rejeitada nos termos da § 3 BVerfGG 93 
III. 
11 
Com a não aceitação da reclamação constitucional o pedido dos reclamantes para uma injunção temporária é 
desnecessária (cf. § 40, parágrafo 3 GOBVerfG ) . 
12 
Esta decisão é final  § 93, parágrafo 1 sentença 2 d FCC) " 
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De início, estabeleceu-se 5 anos de vigência da KapMuG; porém, foi postergada 

por duas outras leis, respectivamente, em 2009 e 2012, em que a última promoveu 

significativas alterações, como se demonstrará em continuidade do estudo.  

Em 2008, o Musterverfahren incorporou outra previsão ao ramo do direito 

público, abarcando causas de competência do Tribunal Social (Sozialgerichtgesetz – 

SGG): a lei que cuida das competências do órgão referido incluiu o uso do 

procedimento-modelo para estes processos administrativos.   

Apesar de, em regra, o instituto se referir ao Musterverfarhren, tecendo 

comentários à KapMuG, duas outras áreas lançam mão do mecanismo de resolução 

coletiva. Na realidade, no ordenamento germânico, a previsão do VwGO constitui 

paradigma para sua posterior ampliação, sendo inegável que, no processo civil, a lei de 

mercado de capitais constitui parâmetro que inaugurou a discussão sobre tal 

mecanismo frente à tutela coletiva na Europa.   

 
1.3 Os reflexos do procedimento-modelo no Acesso à Justiça e 

efetividade do processo  
 

 

Na presente seção, analisa-se a motivação e reflexos da incorporação do 

procedimento-modelo no processo civil dos ordenamentos em tela.  

De pronto, sublinha-se que o acesso à justiça ocupa lugar de destaque desde a 

edição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pelos franceses no século 

XVIII40, revigorado a partir de 1948,  na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

                                                
40Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi,  et selon les 
formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant: il se rend coupable par 
la résistance.  
Tradução livre: Art. 7º Nenhum homem pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos previstos na lei e 
segundo as formas que ela prescreve. Aqueles que solicitam, expeçam, executem ou façam executar ordens 
arbitrárias devem ser punidos; mas todo cidadão preso ou punido em virtude da lei deve obedecer de pronto para 
não ser considerado culpado por resistência. Élysée – Présidence de la Republique. Disponível em: < 
http://www.elysee.fr/>. Acesso em 05-01-2013.  
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reproduzida por todos os Estados signatários41. Na Europa, merece realce sua previsão 

na Convenção Europeia dos Direitos do Homem42. 

Na Alemanha, o comando referente à efetividade da justiça está explicitado na 

Constituição de 1949, mais precisamente na redação do art. 19, IV. No entanto, tornou-

se mais evidente a ênfase ao tema nas décadas de 1950 e 1960, com a veiculação dos 

estudos de Mauro Cappelletti43.  

O doutrinador italiano discorreu sobre as ondas renovatórias do acesso à justiça 

empreendidas no intuito de conferir materialidade ao direito subjetivo, demonstrando as 

relações entre as transformações sociais e a alteração na atuação do Poder Judiciário.  

Extrapolando a perspectiva formalista, destacou que, em paralelo à previsão legal e 

organização do sistema à disposição dos indivíduos, reconheceu-se a premente 

criação de mecanismos aptos à concretização da justiça.  Nessa perspectiva, 

Cappelletti44 identificou “duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo 

qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ ou resolver seus litígios sob os 

auspícios do Estado”.   

Tomando como referência as significativas mudanças nos ordenamentos ele 

ressalta a tendência de abertura do Poder Judiciário às demandas e necessidades de 

todos, às quais o doutrinador designa metaforicamente como ondas renovatórias, 

mediante inclusão de hipossuficientes econômicos; a previsão de atendimento a 

demandas de direitos difusos em sentido lato, bem como a reestruturação do Estado-

Juiz, a quem se atribui o dever de tutela jurisdicional diferenciada. Essas 

transformações correspondem, respectivamente, ao que o doutrinador mencionado 

cognominou de primeira, segunda e terceira ondas renovatórias do processo.  

                                                
41Toda pessoa tem direito a receber dos Tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que 
violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. 
 
42Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Disponível em: 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf >. Acesso em 10-04-2013. 
 
 
43CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 8-10. 
 
44CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 8-10. 
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No cenário brasileiro, a concepção de Judiciário receptivo à sociedade encontra-

se esculpida no art. 5º, XXXV45 da Carta Magna, que consagra a proteção do acesso, 

mediante o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.  

Segundo lição de Ada Pellegrini Grinover46, uma peculiaridade que representa 

alargamento da abrangência de aplicação da regra constitucional pátria é a inclusão da 

tutela em face de ameaça ao direito.   

Outro ponto a sublinhar, na esteira das conclusões de Capelletti, é a evolução do 

entendimento, ao menos no Ocidente, de que não basta o Judiciário estar de “portas 

abertas” ao indivíduo, pois se fazem imprescindíveis os meios aptos a garantir a 

concretização da justiça. Ademais, como ele realça, trata-se de reconhecimento da 

segunda geração de direitos fundamentais, sendo  “o mais básico dos direitos humanos 

– de um sistema jurídico e moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas 

proclamar os direitos de todos”.47  

Com a evolução social e correspondentes avanços nos sistemas, 

modernamente, identifica-se a existência de quarta onda, que diz respeito à efetividade 

e celeridade, em consonância com as diretrizes constitucionais.48  

Independentemente de compreender efetividade e celeridade como nova onda 

renovatória (ou evolução da terceira), é pertinente assinalar que o assunto impregna as 

atuais discussões sobre o acesso à justiça, reconhecendo-se em consenso a 

celeridade razoável como critério para a prestação judicial efetiva.  

É interessante referir que, de longa data, Rui Barbosa49 denunciou que “justiça 

atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal 

                                                
45 Art. 5, da Constituição Federal.  
(...)  
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
 
46CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; PELLEGRINI, Ada; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do 
Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 87. 
 
47CAPPELLETTI, op. cit., nota 44, p. 12 

 
48PINHO, Humberto Dalla Bernardina. A Mediação no Direito Brasileiro: evolução, atualidades e possibilidades no 
projeto do novo Código de Processo Civil. Disponível em: < http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9685 >. Acesso em 20-05-13. 
 
49BARBOSA, Rui. Oração aos moços, p. 40. Disponível em: < 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.Pdf>. 
Acesso em: 02 de maio de 2013.  
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nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e, assim, as lesa no 

patrimônio, honra e liberdade”.   

Porém, o bom senso sugere o inarredável respeito ao processo justo, 

principalmente quando se considera que, na contemporaneidade, trata-se de processo 

civil constitucional. No entendimento de Eduardo Cambi50, a expressão processo justo 

implica o pleno respeito às garantias processuais constitucionais, preservando-se o 

direito ao contraditório, que não pode ser mitigado em favor da agilidade processual. 

Não é redundante registrar que os direitos fundamentais processuais possuem 

conteúdo mínimo, do qual não se podem afastar.51 

Com base nessas premissas, nos últimos anos, constata-se uma série de 

reformas, tanto em sede das legislações internas, como no estabelecimento de 

diretrizes da União Europeia. Quanto às últimas, tais iniciativas orientam-se no sentido 

da harmonia entre as legislações, havendo, como elucida Aluisio Mendes52, tratamento 

especial a determinados temas, como a preservação dos direitos fundamentais e do 

meio ambiente.  

Retomando Mauro Cappelletti, é elucidativa a consideração do direito 

transnacional, particularmente, quando menciona que: 
 
Un’altra dimensione fondamentale del diritto e della giustizia nel mondo contemporaneo 
è quella transnazionale. Come l’economia, le comunicazioni, gli scambi di persone e di 
cultura, e ancora fenomeni come le grandi migrazioni di lavoratori, il turismo, 
l’inquinamento, non conoscono le barriere dei confini artificiali fra gli Stati, così si rende 
sempre più necessaria anche un’espansione transnazionale del diritto; fenomeni 
naturalmente transnazionali necessitano di una disciplina giuridica anch’essa di livello 
transnazionale Si spiegano così certi sviluppi che stanno cambiando la geografia politica 
del nostro pianeta:la crescente importanza di organismi come la Comunità Europea, il 
Consiglio d’Europa 53. 
 

 

Por certo, a evolução das relações sociais e internacionais traz a lume a 

ampliação da abrangência da pretendida harmonia, que inclui a preservação do acesso 

                                                
50CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Vitória: Panóptica, 2007, fevereiro, ano 1, n. 6, 
p. 25. Disponível em: <http//:www.panoptica.org>.  Acesso em 02-09-2012. 
 
51GRECCO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. In: Estudos de Direito 
Processual. Faculdade de Direito de Campos, 2005, p. 20.  
52MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 173.  
 
53CAPPELLETTI, Mauro. La dimensione sociale: l’accesso alla giustizia”. In: Dimensioni del della giustizia nelle 
società contemporanee – Studi di diritto giudiziario comparato. Bologna: Il Mulino, 1994, p. 97.   
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à justiça e segurança jurídica nas relações de coletividades que extrapolam os limites 

de cada país, como ocorre, por exemplo, na comunidade europeia.  

Não obstante esse requisito, conforme análise de Humberto Theodoro Junior, 

mesmo nos países mais desenvolvidos, subsistem crônicos problemas quanto ao 

acesso à justica: 

 
ao findar o século XX, nem mesmo as nações mais ricas e civilizadas das Europa se 
mostraram contentes com a qualidade da prestação jurisdicional de seu aparelhamento 
judiciário. A crítica, em todos os quadrantes, é a mesma: lentidão da resposta da justiça, 
que quase sempre se torna inadequada para realizar a composição da controvérsia. 
Mesmo saindo vitoriosa no pleito judicial, a parte se sente, em grande número de vezes, 
injustiçada.54 
 
 

O início desse processo de renovação na Europa ocorreu na Inglaterra. Embora 

o maior símbolo de remoção dos obstáculos internos do processo seja a edição do 

Código de Processo em 1999, o processo civil inglês indica que as origens datam da 

adoção dos mecanismos de substituição da jurisdição (ADR - Alternative Dispute 

Resolution), no final da década de 198055, os quais, posteriormente, foram adotados 

pelos demais países da Europa. Porém, como se destacou, a formulação do CPR, 

alicerçado nos relatórios de Lord Woolf, deu vigor ao movimento em prol da ampliação 

do acesso à justiça. E, entre os institutos mais congruentes com a promoção do 

acesso, sublinha-se o procedimento-modelo (Group Litigation Order). Na Inglaterra e 

no País de Gales, em que a economia de custos e ampliação de benefícios situam-se 

entre os pilares do CPR, a test claim cumpre este objetivo pois, no caso, a cognição é 

realizada com análise de um só processo.   

Na Alemanha, ele constitui meio de acesso à justiça (na área administrativa e no 

processo civil), tendo em vista superar a demora na solução individual dos casos e o 

risco de decisões diversas para contendas similares ou idênticas.   

Todavia, o instituto não se destina meramente à celeridade e economia, pois 

está pautado pela oportunidade de tratamento próprio a tais demandas, devido a sua 

natureza peculiar, com fulcro na nova acepção do devido processo legal. Como 

                                                
54 THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e Efetividade na prestação jurisdicional. Insuficiência na reforma 
das leis processuais. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, julho n. 125, p. 68.  
 
55MISTELIS, Loukas. ADR in England and Wales: a successful case of public private partnership. ADR Buletin, v. 
6, n. 3, artigo 6, p. 3. Disponível em: <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol6/iss3/6>. Acesso em: 20-11- 2012.  
 



                                                                                                         41

ressaltado por Leonardo José Carneiro da Cunha56, é necessário um “regime 

processual próprio, com dogmática específica, que se destine a dar-lhes solução 

prioritária, racional e uniforme”.  

A partir das mudanças lideradas na Inglaterra e Alemanha da constituição do 

instituto dos procedimentos-modelos para demandas com efeitos coletivos, 

promoveram-se reformas nos demais países da Europa, como se abordará a seguir. 

 

 

1.4 Outras experiências e estudos da União Europeia quanto ao 
procedimento-modelo 

 

Considerando que causas repetidas são problema característico da jurisdição 

moderna, pois nem sempre há processo coletivo suscitado a priori, os demais países 

do bloco europeu dedicaram atenção ao novo instituto, sob a premissa de que 

representa mecanismo de prestação jurisdicional efetiva, com potencial de maior 

qualidade. Outra motivação do destaque ao  modelo paralelo de causas coletivas na 

Europa advém da resistência à adoção do sistema de ações de classe, tal como 

definido nos Estados Unidos da América.57  

 

1.4.1 A Experiência em Portugal e na Espanha 

 

A previsão do mecanismo de resolução coletiva no direito britânico e germânico 

provocou reflexos em Portugal e Espanha, que passaram a adotar o instituto.  

                                                
56CUNHA, Leonardo Carneiro da.  Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no 
projeto do novo Código de Processo Civil. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v 
193, p. 258-259. 
   
57MOHER, Louise; MORGAN, Lynda. Multi-Party Litigation in Germany: The KapMuG In Action. Federated Press: 
Spring 2008. Disponível em 
<http://www.mondaq.com/x/160298/Class+Actions/MultiParty+Litigation+In+German+The +KapMuG+In+Action>. 
Acesso em 07-06-2012. 
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No cenário luso, a designação é Agregação das Causas, aplicável quando os 

litigantes possuem a qualidade de serem entes privados58, conforme estabelece o 

Decreto Lei n. 108/200659, vigente desde 16 de outubro de 2006.  

Tal qual no direito processual alemão, a previsão de vigência do instituto no 

direito processual era temporária, denominada pela doutrina como “regime 

experimental processual”. No entanto, com o advento do Decreto Lei n. 187 no ano de 

200860 superou-se a limitação temporal originalmente fixada61.   

De acordo com Leonardo da Cunha62, a natureza experimental implica restrições 

a sua aplicação, eis que alcança apenas em alguns tribunais, que enfrentam o desafio 

de elevada quantidade de causas.  A finalidade do instituto (como nos demais 

ordenamentos que adotam a resolução coletiva para causas de natureza individual) é a 

celeridade.  

Nesse sentido, encaminha-se a justificativa exposta no ato de criação do 

Decreto63:  
 
A realidade económico-social actual é consideravelmente diferente da que viu nascer o 
Código de Processo Civil. O sistema judicial, condicionado pelo recurso massivo aos 
tribunais por parte de um número reduzido de utilizadores e por uma tramitação 
processual desajustada a essa procura, clama há muito por soluções que promovam, de 
facto, o direito fundamental de acesso ao direito e a garantia de uma justiça em tempo 
razoável estabelecida na Constituição em favor das pessoas singulares e colectivas. O 
presente decreto-lei cria um regime processual civil mais simples e flexível, que confia 
na capacidade e no interesse dos intervenientes forenses em resolver com rapidez, 
eficiência e justiça os litígios em tribunal. 

                                                
58PINTO, Júnior Alexandre Moreira. O Regime Processual Experimental Português. In: Revista de Processo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 junho, ano n. 32, v. 148, p. 169-180.  
 
59Diário da República. Procede à criação de um regime processual civil de natureza experimental, aplicável às 
acções declarativas entradas, a partir de 16 de outubro de 2006, em tribunais a determinar por portaria do 
Ministro da Justiça. Disponível em: 
<http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=&doc=20061983&v01=1&v02=2006-06-
08&v03=&v04=&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=&v12=&v13=&v14=&v15=&v16=&v17=&v18=&v19=&
v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2006-06-08&maxDate=2013-05-
23&minDate=1960-01-01>. Acesso em 05-04- 2013.  
 
60O Ministério da Justiça antes da prorrogação do instituto fez uma pesquisa de como foi à aplicação no primeiro 
lapso temporal. Disponível em: 
<http://www.citius.mj.pt/portaldnn/LinkClick.aspx?fileticket=xFXx8CXynUY%3D&tabid=59> Acesso em 12-02-
2013. 
   
61CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  “As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio”. In: 
Revista de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p. 247.  
 
62 CUNHA, op. cit., nota 61, p. 247. 
 
63Diário da República. I Série –A, p. 1. Disponível em: <http://www.dre.pt/pdf1s/2006/06/111A00/40694074.pdf>. 
Acesso em 05-04-2013.  
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Em concomitância, a doutrina aponta outros benefícios, como conferir 

tratamento adequado às demandas que detêm elemento comum e repetido. Sob esse 

enfoque, como acrescenta Nuno de Lemos Jorge64, a vantagem é que o juiz tem a 

possibilidade de realizar melhor decisão, com análise detalhada das peculiaridades dos 

casos concretos submetidos a julgamento. Por sua vez, Junior Alexandre Moreira Pinto 

avalia que o mesmo “serve de mecanismo hábil a evitar decisões dispares quanto a 

assuntos correlatos”65. 

Assim como na Inglaterra e Alemanha, após o julgamento, o procedimento-

modelo é desfeito, pois a aplicação do instituto implica “associação ou junção 

transitória de várias ações, permitindo a prática conjunta de vários atos processuais”66. 

Isso posto, fixada a decisão do procedimento modelar, as causas retornam ao 

julgamento individual quanto ao mérito, de acordo as questões inter partes. 

É interessante sublinhar que, até 2009, o Ministério da Justiça português 

elaborou relatórios em que manifestou avaliação positiva do instituto, justificando o 

prolongamento de sua vigência, argumentando que a “forma única do processo” 

constitui medida de simplificação que traz celeridade67.   

O ordenamento espanhol também prevê o procedimento, sendo que, tal como 

em um dos modelos na Alemanha, sua abrangência privilegia o direito administrativo.  A 

inserção ocorreu a partir da Lei Orgânica n. 19 de 200368, sob a denominação de pleito 

testigo, ou recurso-test. Sua origem radica no Pacto celebrado em 2001, que ensejou  

importantes mudanças à atuação do Poder Judiciário, dentre elas a formação do 

instituto69.  

                                                
64CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  “As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio”. In: 
Revista de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p. 247. 
 
65 PINTO, Júnior Alexandre Moreira. “O Regime Processual Experimental Português”. In: Revista de Processo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 junho, ano n. 32, v. 148 , p. 175.  
 
66CUNHA, op. cit., nota 64, p. 247. 
 
67Regime Processual Civil Experimenta. V Relatório Monitorização. Disponível em: 
<http://www.citius.mj.pt/portaldnn/LinkClick.aspx?fileticket=B831pSGv9AI%3d&tabid=59>. Acesso em 05-04-
2013.  
 
68Jurisdiccion Contencioso administrativo. Informe del grupo Procesal Contenciosos-Administrativo. Disponível 
em: <http://www.icam.es/docs/web3/doc/Informe_Nueva_Oficina_ContAdm.pdf>. Acesso em 05-04-2013. 
 
69PORCAL, Maria Pía Lardiés . Nueva oficina judicial: Competencias del Secretario judicial en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Disponível em: <http://noticias.juridicas.com/articulos/15-
Derecho%20Administrativo/201005-583749387463.html>.  Acesso em 05-04-2013. 
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O procedimento-modelo ibérico atua em sede recursal - quando diversos 

expedientes possuem o mesmo objeto (semelhante aos Recursos Repetitivos previstos 

na legislação pátria). No modelo espanhol, observa-se a aplicação do sistema opt in, 

uma vez que aqueles que aguardam o julgamento do processo teste podem optar pela 

decisão advinda do mesmo ou prosseguir à espera do julgamento da demanda 

individual.  

Por fim, embora sem propósito de esgotar o tema, vale registrar que outros 

países, como Suíça, Japão e Finlândia, também aplicam o incidente repetitivo no 

processo civil70. 

 

 

1.4.2 Estudos na União Europeia e nos Estados Unidos  

 

Como sublinhado, no contexto europeu, a origem do debate radica na busca de 

meios eficientes para solução efetiva e célere dos conflitos. Com fundamento nas 

experiências da Inglaterra e Alemanha, desenvolveram-se estudos acerca desse 

recente mecanismo de solução de demandas coletivas, por exemplo, na Áustria, 

Bélgica, Nova Zelândia e na própria União Europeia71.  

As investigações partem de dois primas: o modelo clássico das class action 

(ações de classe) e o grupos de ações (procedimento modelo)72, tendo em vista 

identificar o mais adequado para resolver os conflitos referentes às lides de massa, ou 

a possibilidade da coexistência harmônica desses dois modelos, como na Inglaterra e 

Alemanha. 

Conforme exposto, nos últimos anos, verifica-se tendência a tratamento peculiar 

à multiplicidade de processos individuais que trazem questões semelhantes ou 

idênticas, ao invés de provocar as regras processuais atinentes a tutela coletiva. Assim, 

                                                                                                                                                   
 
70HENSLER, Deborah R. The Fure of MassLitigation: Class Action and Third-Party Litigation Funding. Disponível 
em: <http://www.gwlr.org/wp-content/uploads/2012/08/79-2-Hensler.pdf>. Acesso em 19-01-2013. 
 
71HENSLER, op cit., nota 70 
 
72PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, João Paulo. O Acesso ao Direito e à Justiça: um direito 
fundamental em questão. Disponível em: <http://opj.ces.uc.pt/portugues/relatorios/relatorio_10.html>. Acesso em 
03-05-2013. 
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a repercussão coletiva passa a ser questão incidente e não a principal. Considerando 

os efeitos sociais das diversas decisões de processos individuais semelhantes, é 

indiscutível a relevância do assunto. 

Como afirma Deborah Helser73, os países que promovem mudanças na 

legislação interna buscam adotar ação de classe que não seja do “estilo americano”, 

procurando distanciamento da Rule 23, que é o paradigma para a instituição das ações 

de classe nos ordenamentos.   

Na Itália, o tema ganhou importância nos últimos anos, com a inclusão do 145 

bis74 no ordenamento, passando-se a prever formalmente um sistema coletivo, a partir 

                                                
73HENSLER, op. cit., nota 70. 

74Art. 140 bis (1) 
Azione collettiva risarcitoria 

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché' gli interessi collettivi sono 
tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun 
componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per 
l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 
2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e 
alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:  
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in 
situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;  
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo 
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;  
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali 
scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di 
classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia 
a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 
15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto 
fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel 
termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice 
civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito 
dell'atto di adesione. 
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, 
ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è 
competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di 
Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in 
composizione collegiale. 
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale 
adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. 
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può 
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità 
indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando 
è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa 
l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in 
grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. 
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di 
trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con 
ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza 
ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di 
procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. 
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9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai 
fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di 
procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:  
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che 
chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;  
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della 
pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia 
dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori 
forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 
10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, 
nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva 
ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni 
o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a 
tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra 
questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. 
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio 
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un 
termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo 
verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che 
l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli 
aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di 
pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati 
nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni 
dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e 
incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì 
conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse 
difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al 
passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti 
vincolata nelle forme ritenute più opportune. 
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione 
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i 
medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal 
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo 
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, 
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno 
espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura 
anticipata del processo». 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 446, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Tradução livre: Artigo 140 (1) 

A ação coletiva por danos 

1. Os direitos individuais homogêneos dos consumidores e utilizadores referidos no n º 2, bem como  os 
interesses coletivos podem ser protegidos por meio da ação de classe, de acordo com as disposições do 
presente artigo. Para o efeito, cada membro da classe, inclusive por meio de associações ou comitês cujos 
mandatos que participa, pode agir para o estabelecimento da responsabilidade pelos custos e compensação por 
danos e reembolsos. 

2. A ação de classe refere-se à determinação da responsabilidade e condenada a pagar uma indenização e 
reembolsos em favor dos usuários consumidores. A proteção da ação : 

a) os direitos contratuais de uma pluralidade de utilizadores e consumidores que pagam em relação a qualquer 
uma empresa na situação homogênea, incluindo os direitos relativos aos contratos celebrados nos termos dos 
artigos 1341 e 1342 do Código Civil; 
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b) os direitos homogêneos devido aos consumidores finais de um determinado produto ou serviço em relação ao 
respectivo fabricante, mesmo na ausência de uma relação contratual directa ; 

c) os direitos homogêneos resultando prejuízo para os mesmos consumidores e usuários de práticas comerciais 
desleais ou o comportamento anti- competitivo. 

3. Consumidores e usuários que desejam aproveitar a proteção prevista no presente artigo deverão aderir à ação 
de classe, sem o ministério da defesa, também via e-mail e fax certificadas. A adesão exige uma renúncia a 
qualquer ação de indenização ou restituição indivíduo com base no mesmo título, salvo o disposto no parágrafo 
15 . O Ato de Adesão, que, além de a eleição de domicílio, uma indicação dos elementos constitutivos do direito 
afirmado pelas provas documentais relevantes , será depositado na Secretaria, até mesmo pelo autor , no prazo 
referido no n º 9 , letra b). Os efeitos de limitação previsto nos artigos 2943 e 2945 do Código Civil da data da 
notificação do pedido , e para aqueles que se juntaram mais tarde, mediante o depósito do instrumento de 
adesão. 

4. O pedido deve ser apresentado ao tribunal estabelecido na capital da região onde a empresa está localizada , 
mas para o Valle d' Aosta , o tribunal competente de Turim, para o Trentino -Alto Adige e Friuli -Venezia Giulia , a 
autoridade competente tribunal de Veneza, para as Marchas , Umbria , Abruzzo e Molise , o tribunal competente 
de Roma e Basilicata e Calabria , o tribunal competente de Nápoles.  

5  O pedido visa um mandado de citação  e serve também para o escritório do promotor público no tribunal de 
ouvir o caso, o que só pode intervir para admissibilidade. 

6. O resultado da primeira audiência, o tribunal decide por fim da aplicação, mas pode suspender o julgamento, 
quando os fatos relevantes para a decisão está pendente uma investigação ou um julgamento perante um 
tribunal administrativo independente. O pedido deve ser declarada inadmissível, por manifestamente infundado , 
quando há um conflito de interesses, ou quando o juiz não vê a homogeneidade dos direitos individuais 
exeqüível de acordo com o parágrafo 2 , ou em que o proponente não é capaz de cuidar adequadamente os 
interesses da classe. 

7  A ordem na alegação de elegibilidade para o Tribunal de Recurso, no prazo de trinta dias da notificação ou 
notificação, o que ocorrer primeiro . Na queixa, o tribunal de apelações decidiu por ordem na sala do conselho , o 
mais tardar 40 dias a partir da apresentação do recurso. A denúncia portaria ammissiva não suspender o 
processo no tribunal. 

8. Até o fim de inadmissibilidade, os custos de regras, mesmo nos termos do artigo 96 do Código de Processo 
Civil  e ordenará a publicidade mais adequados a expensas da parte vencida. 

9 . Pela ordem com a qual admite a ação , o tribunal estabelece os termos e condições para a publicidade mais 
adequado para fins de adesão no início da aula. A execução de publicidade é uma condição de admissibilidade 
do pedido . Da mesma forma , o tribunal : 

a) definir o caráter de objeto dos direitos individuais da sentença, especificando os critérios segundo os quais 
aqueles que buscam a adesão estão incluídos na classe ou a serem considerados excluídos da medida; 

b) estabelece um prazo não superior a 120 dias após o término do outro para a execução da publicidade, em que 
os atos de adesão , mesmo no meio do autor, será depositado na Secretaria . Cópia do despacho é enviado pelo 
secretário do Ministério de Desenvolvimento Econômico, que cuida de outras formas de publicidade  incluindo 
através de publicação em seu site. 

10.  É excluída a intervenção de terceiros, de acordo com o artigo 105 do Código de Processo Civil. 

11. Pela ordem com a qual admite a ação, o tribunal também determina o curso do procedimento de assegurar, 
de acordo com as chamadas de contraditório , justas , eficazes e de gestão de processos. Com o mesmo fim ou 
subsequente , modificada ou revogada a qualquer momento, o tribunal deve prescrever medidas para prevenir a 
repetição indevida ou complicação na apresentação de provas ou argumentos; a publicidade que considere 
necessárias para proteger os membros; regra da maneira que considera a educação mais adequado para provas 
e quaisquer outros assuntos de disciplina ritual, omitindo quaisquer formalidades não essenciais para serem 
ouvidos. 
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da edição das Azione di classe75 em 2008, que, em julho de 2009, teve sua redação 

atualizada.  

O artigo italiano Due modi di mettere le azioni colletive alla prova: Inghilterra e 

Germania76 aponta como ponto positivo que as ações modelo favorecem a qualidade 

do julgamento das causas de natureza secundariamente coletiva. Acrescenta que 

não se confere ênfase ao elemento volitivo, uma vez que todos os que se encontrem 

na mesma situação se submeterão ao julgamento especial da questão comum. Ao 

mesmo tempo, o modelo admite a possibilidade de um sistema opt in ou opt out, em 

que se preserva a opção da vinculação (ou não) à decisão.  

                                                                                                                                                   
12 . Se de deferimento do pedido , o tribunal deve pronunciar sentença condenatória com que um líquido, de 
acordo com o artigo 1226 do Código Civil, os montantes finais devido a aqueles que se juntaram à ação ou 
acrescentando a exigência de cálculo homogêneo para o pagamento dessas quantias . Neste último caso , o 
tribunal deve permitir que as partes de um período não superior a 90 dias , para chegar a um acordo sobre a 
regularização dos sinistros . As atas do acordo assinado pelas partes e pelo tribunal, constituem título executivo. 
O prazo sem um acordo foi alcançado , o juiz, a pedido de pelo menos uma das partes, se estabelece os valores 
devidos aos membros individuais. Em caso de aprovação de uma ação coletiva movida contra os gestores de 
serviços públicos ou de utilidade pública, o tribunal leva em consideração o benefício reconhecido dos 
utilizadores e consumidores danificados nas cartas de serviço relevantes pode ser emitido . A decisão se torne 
exeqüível validade de 180 dias após a publicação . O pagamento dos montantes que deverão ter lugar durante 
este período estão isentos de todos os direitos e aumentos , mesmo para os acessórios da lei vencidos após a 
publicação do acórdão . 

13 . O tribunal de apelações  o pedido das medidas referidas no artigo 283 º do Código de Processo Civil, 
também leva em conta a soma da carga global sobre o mutuário , o número de credores , bem como as 
dificuldades relacionadas de repetição em caso de recurso. O tribunal pode ordenar que, até a decisão judicial 
passagem torna-se definitiva, a soma total da dívida pelo devedor é apresentado e permanece ligada na maneira 
considerada mais adequada. 

14 . O julgamento final é o julgamento também foi contra os membros. É, sem prejuízo das ações individuais de 
quem não aderir à ação coletiva. Não há mais ações a serem propostas aula sobre os mesmos fatos e contra a 
mesma empresa, após o termo do prazo para adesão atribuído pelo tribunal nos termos do parágrafo 9. Essas 
propostas estão reunidas no mesmo período de mandato se pendente no mesmo tribunal, caso contrário, o 
segundo tribunal ordenou que o caso fosse removido da função , dando um prazo não superior a 60 dias de 
reintegração antes do primeiro juiz. 

15 . As renúncias e transações que ocorreram entre as partes não prejudicam os direitos dos membros que não 
tenham expressamente permitidos. Os mesmos direitos deve permanecer inalterado mesmo em casos de 
encerramento do processo ou encerramento antecipado do julgamento.  

75SILVESTRI, Elisabetta. Cultural Dimensions of Group Litigation Italy. Disponível em: 
<http://globalclassactions.stanford.edu/sites/default/files/documents/Cultural%20Dimensions%20of%20Class%20
Actions%20Silvestri.pdf>. Acesso em 19-01-2013. 
 
76CONSOLO, Claudio. RIZZARDO, Dora. Due modi di mettere le azione colletive alla prova: Inghiterra e 
Geramania. In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano: Giuffrè, 2006, ano LX, p. 895.  
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Outro estudo77 na Itália sobre a causa-piloto alemã indica que a característica 

do incidente de resolução coletiva é a natureza geral, porque estabelece o efeito 

vinculante a determinado grupo de litigantes.  

Ao lado da legislação consumerista, merece relevo a aplicação do instituto no 

setor público, no intento de aprimorar a qualidade da prestação de serviços públicos. 

Na França, a matéria obteve destaque após a elaboração de dois relatórios 

(Attaliet e Coulon), os quais contemplaram igualmente a importância de se criar um 

procedimento especial para evitar decisões contraditórias a respeito de temas 

correlatos.78   

Em setembro de 2013, o Senado aprovou o projeto oriundo de consulta 

pública de ações de classe, limitada a certas áreas.79  Não obstante o avanço,  a 

doutrina sugere ajustes ao novel sistema francês.80 

Por sua vez, o bloco econômico81, através da Comissão Europeia, 

desenvolveu estudos sobre os benefícios do julgamento coletivo incidental, tendo em 

vista a realização de ações de cooperações e fixação de planos de ação entre os 

integrantes da comunidade europeia.   

Segundo informações do Centro  Europeu82, o debate surgiu em meados dos 

anos 1980, em que se formulou relatório cujas conclusões tratam das deficiências no 

                                                
77CUNHA, Leonardo Carneiro da.  Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no 
projeto do novo Código de Processo Civil. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v 
193, p. 261. 
 
78CONTIS, NICOLAS;  SESEKE, CHRISTOPH SESEKE La «class action», un débat européen, l’exemple 
allemand. Disponível em: <http://www.kalliope-blog.com/userfiles/article_class_action_19_6_2008.pdf >. Acesso 
em: 02-02-2013. 
 
79 L’action de groupe en France : une volonté européenne Centre Européen de la Consommation. Disponpivel 
em:< http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/pdfs/Verein/etude-action-de-groupe.pdf>. Acesso em: 
02-12-2013, p.6. 
 
80 L’action de groupe en France : une volonté européenne Centre Européen de la Consommation. Disponpivel 
em:< http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/pdfs/Verein/etude-action-de-groupe.pdf >. Acesso 
em: 02-12-2013, p. 8-10. 
 
 
81MOHER, op cit., nota 57.  
 
82L’action de groupe en France : une volonté européenne Centre Européen de la Consommation. Disponpivel 
em:< http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/pdfs/Verein/etude-action-de-groupe.pdf>. Acesso em 
02-12-2013, p.5 
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tratamento dos temas coletivos83, bem como do fortalecimento da jurisdição, tendo 

em vista a redução dos custos financeiros e melhor aproveitamento do tempo. 

 A partir dessas investigações, estabeleceu-se parâmetro norteador das 

legislações dos Estados-membros, no intento de facilitar e harmonizar os 

procedimentos do Judiciário. Assim, além da inserção do procedimento nos 

ordenamentos internos, como exposto, o propósito é dispor de legislação que 

favoreça a unificação do sistema jurídico do bloco, considerando as relações 

estabelecidas na área de cooperação. 

Com as alterações promovidas nos ordenamentos, a Resolução do 

Parlamento (de fevereiro de 2012) sublinhou o que se transcreve a seguir: 

 
souligne que toute proposition en matière de recours collectif devrait traiter 
prioritairement des infractions aux droits des consommateurs et comprendre un 
ensemble de príncipes communs visant à garantir un accès uniforme à la justice.84 
 

 
 Prosseguindo com essa política legislativa, mais recentemente, recomendou-

se a criação de mecanismo uniforme para tratar adequadamente de questões 

coletivas.  A Recomendação acima citada prevê dois tipos de ações: a liminar, que 

visa impedir violações aos direitos do consumidor e ação indenizatória, quando 

diversos consumidores forem prejudicados por determinada prática ilegal.  Quanto 

aos efeitos da vinculação da decisão, deve-se adotar o sistema opt in.85  

Todavia, os estudos sobre a resolução coletiva pela via incidental não se 

restringem ao continente europeu. A doutrina norte-americana também tem refletido 

sobre o tema, em especial sobre o Musterverfahren. Nesse sentido, afirma-se que o 

processo paradigma é diferente do sistema da class action86. A discrepância 

                                                
83L’action de groupe en France : une volonté européenne Centre Européen de la Consommation. Disponpivel em: 
< http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/pdfs/Verein/etude-action-de-groupe.pdf>. Acesso em: 02-
12-2013, p.2  
 
84Tradução livre: sublinha que qualquer proposta sobre ação de classe deve lidar principalmente com violações 
dos direitos do consumidor e compreender um conjunto de princípios comum para garantir o acesso uniforme à 
justiça. 
 
85L’action de groupe en France : une volonté européenne Centre Européen de la Consommation. Disponpivel 
em:< http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/pdfs/Verein/etude-action-de-groupe.pdf >. Acesso em 
02-12-2013, p. 3 
 
86STADLER, Astrid. A test case in Germany: 16.000 private investors vs. Deutsche Telekom. In: ERA-Forum. 
Berlin:Heidelberg, 2009, v.10, p. 123. 
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apontada é que “In contrast to a U.S. style class action, model proceedings under the 

KapMuG are designed as mere interlocutory proceedings and not as separate 

action.”87 

As alterações recentes na Alemanha (de 2012) foram objeto de pesquisa88 

que ressalta as mudanças significativas levadas a efeito. 

Como exposto, o direito europeu tem-se dedicado a promover alterações  na 

legislação para o julgamento das ações repetidas, seja porque nem sempre se opta 

pelas ações coletivas, ou por rejeição ao modelo americano. Entretanto, há 

convergência de reconhecimento da necessidade de dispor de técnica apta a 

resolver as causas de modo coletivo, para favorecer a efetividade do acesso à 

justiça.  

O contexto sociojurídico atual demanda a necessidade de um sistema 

apropriado ao julgamento das questões de massa, devido aos seus efeitos coletivos. 

Estabelece que o julgamento passa a ser diferenciado, após suscitada a formação 

de incidente previsto no ordenamento ao tratamento de causas repetitivas.  Como 

demonstrado, em linhas gerais, sua formação é realizada pela cisão que recai sobre 

o julgamento das demandas individuais, a fim de que a questão repetitiva seja 

resolvida previamente ao mérito. Solucionada a controvérsia comum, retorna-se ao 

julgamento individual, observando-se as especificidades das relações jurídicas 

submetidas a juízo.  

Trata-se, pois, de processo de natureza jurídica incidental, constituído através 

da escolha de uma demanda em curso, a qual passa ser designada como ação-teste 

ou procedimento-modelo. As bases para julgamento da questão repetida são 

praticamente as mesmas, com pequenas diferenças entre os ordenamentos.    

Como as demandas em massa também ocorrem no contexto pátrio, a partir 

de estudos doutrinários quanto ao direito processual comparado, o legislador buscou 

                                                                                                                                                   
 
87 Tradução livre: Em contraste com uma ação de classe de estilo EUA, processos modelo sob a KapMuG são 
projetados como meros processos de medidas provisórias e não como uma ação separada 
 
88Capital Market Lead Cases Act Reformmay increase mass claims in Germany . Mach 2013. Disponível 
em:http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fwww.freshfields.com%2Ffsnet%2Fpdf%2FCapital%2520Market%2520Lead%2520Cases%2520Act.p
df&ei=Wg_OUoKXB8z6kQePuIGABA&usg=AFQjCNElkG7jhX5oerPgdsJInv3VxXkU3g. Acesso em 12-12-2013. 
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inspiração nas experiências em andamento para dar fundamento sólido às 

alterações a serem promovidas internamente.  

Nesse passo, tanto a legislação inglesa, como a alemã formam as balizas do 

julgamento repetitivo no Brasil, em que se vale de procedimento-modelo (na via 

recursal), já previsto no vigente diploma processual e que, na forma do Projeto de 

Lei n. 8046/ 2010, referente a um novo Código de Processo Civil, antecipa sua 

aplicação para o primeiro grau89.  

Portanto, a diferença entre os institutos está na fase de aplicação, pois em 

ambos se realiza o julgamento concentrado de questão pulverizada, tendo em vista, 

seus efeitos na coletividade.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf>. Acesso em 02-05-2012.  
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   CAPÍTULO 2 

O MUSTERVERFAHREN NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (VwGO e 
SGG) 

 

 

Após análise da origem e evolução do procedimento-modelo na Alemanha, 

passa-se a examinar sua forma de aplicação na legislação de direito público: mais 

precisamente o Verwaltungsgerichtsordnung (Código de Processo Administrativo), o 

primeiro diploma normativo a prever o uso do Musterverfahren, bem como a sua 

extensão  a Lei do Tribunal Social (Sozialgerechtsgesetz – SSG).  

 

2.1 A organização da Justiça Administrativa: Direito Processual 
Administrativo  
 

O direito administrativo trata da relação do Estado com o indivíduo: quando 

determinado vínculo jurídico se transforma em litígio, há dois modelos  de 

organização da jurisdição: a monista e a dualista. 

A primeira, de tradição anglo-saxã, não é dotada de jurisdição administrativa 

específica. Os conflitos não são submetidos a  um tribunal com competência 

privativa para a matéria, pois são resolvidos na jurisdição civil com a aplicação plena 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de tribunal autônomo, 

bem como a falta de regulamentação específica quanto aos processos que 

envolvem lides relativas a essa área do direito. Como ocorre, por exemplo, no Brasil, 

dispõe-se apenas de leis materiais que disciplinam as relações jurídicas.  

Em contrapartida, no modelo dualista, ocorre divisão com a justiça civil, 

verificando-se organização de jurisdição específica para as matérias administrativas. 

Existe uma tutela judicial especial e, consequentemente, um código processual. 

Devido às especificidades da matéria, exige-se justificativa para a constituição de 

codificação de direito processual público, a ser aplicado a tais relações. 

A característica deste modelo é promover autonomia completa do direito 

público, estabelecendo-se clara distinção entre a  tutela de direito privado e a do 
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direito público. Além de separar a competência para o julgamento, cria-se ordenação 

processual.  

Como relata Karl-Peter Sommermann90, esse modelo (também conhecido 

como francês) surgiu no final do século XVIII, após a Revolução Francesa, a partir 

da criação do órgão denominado Conselho de Estado. De início, tinha finalidade 

consultiva e, posteriormente,  com a divisão na jurisdição processual, formando a 

jurisdição administrativa, alcançou maior independência.  

Tal evolução decorre de modificações no entendimento da atuação da 

administração pública. Em um primeiro momento, a justiça administrativa se 

destinava ao autocontrole do Executivo; logo, esses órgãos pertenciam à própria 

estrutura deste Poder. Em continuidade, evoluiu-se para a compreensão de que a 

criação de órgãos independentes propiciaria maior controle externo e, por 

consequência, melhor prestação das atividades do poder público.   

Na Europa, em regra, adota-se a jurisdição dualista. Na Alemanha, a opção 

este modelo de jurisdição está vigente desde o século XX, como se demonstrará a 

seguir.    

 

2.2 O objetivo da Jurisdição Administrativa Autônoma na Alemanha 
 

 Como exposto, a organização dos conflitos de natureza administrativa 

apresenta dois modelos, sendo que, na Alemanha  o direito público tem jurisdição 

independente.  

 A necessidade de independência na estrutura de organização do Poder 

Judiciário, e sua consequente regulamentação por um Código, advém do 

entendimento de que os conflitos que envolvem o Estado e o cidadão detêm caráter 

peculiar. Nesse sentido, é esclarecedora a análise de Eckart Hien91, ex-presidente 

da Corte Suprema Alemã:  

                                                
90Sommermann, Karl-Peter. O Desenvolvimento da Jurisdição Administrativa Alemã no Contesto Europeu. In: 
Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Ricardo 
Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009,  p. 13-15.  
 
91HIEN, Eckart. Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 2 
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A tutela judicial administrativa é um tema sensível, pois envolve o litígio entre o 
Estado e cidadão, em uma relação de forças desigual, uma vez que, frente ao 
poderoso Estado está um simples indivíduo. Nesse caso,  para que o processo seja 
bem sucedido, é mister que a lide seja resolvida frente a uma corte realmente 
independente e que exista paridade de armas entre as partes.   

 
 De acordo com Karl-Peter Sommermann92, a justiça administrativa na 

Alemanha comporta duas fases: na primeira, era de natureza mista, pois a jurisdição 

autônoma, com a presença de tribunal com competência exclusiva para os conflitos 

de direito administrativo, ocorria apenas em segunda instância. Insta ressalvar, que 

desde então a jurisdição administrativa alemã se apresentava mais organizada do 

que a dos demais Estados europeus. A segunda fase de desenvolvimento da 

jurisdição administrativa autônoma foi inaugurada no pós-guerra, quando se 

transformou em jurisdição forte e favorável ao cidadão, servindo como fonte de 

inspiração para os demais países do continente europeu.  

Tal característica é evidente na Constituição de 1949, cujo art. 19, IV 

consagra a necessidade de tutela efetiva em todo o Judiciário alemão.  

 
Artikel 19 

[Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg] 
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm 
der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der 
ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.93 

 
 

 Assim, em cumprimento ao comando da Lei Fundamental de Bonn formou-se 

jurisdição própria, com um direito processual apto a prestar tutela adequada ao 

cidadão. Na estrutura da organização judiciária, há regras específicas quanto ao 

processo referente aos conflitos entre indivíduo e administração pública.  Sob esse 

aspecto,  a tutela efetiva na Alemanha prima pela aplicação do princípio do devido 

                                                
92Sommermann, Karl-Peter. O Desenvolvimento da Jurisdição Administrativa Alemã no Contesto Europeu. In: 
Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Ricardo 
Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009,   p. 14. 
 
93Tradução livre:Artigo 19 
[Restrição dos direitos fundamentais – Via judicial] 

 (4) Toda pessoa, cujos direitos forem violados pelo poder público, poderá recorrer à via judicial. Se não se 
justificar outra jurisdição, a via judicial será a dos tribunais ordinários. Mantém-se inalterado o artigo 10 §2, 
segunda frase 
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processo legal, ao atender à necessidade de normatização própria e coerente com 

as particularidades dos conflitos levados ao Estado-Juiz.   

 Neste sentir, o Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO (Código de Processo 

Administrativo) foi editado em  21 de janeiro de 1960, com vigência  a partir de 01 de 

abril do mesmo ano. Ele dispõe sobre a formação da jurisdição administrativa, nos 

termos do §1 que prevê organização específica94 

 
 
baseada no princípio da cláusula geral, vale dizer, na abertura da jurisdição para 
toda a classe de litígios de caráter de direito público, enquanto não fosse declarado 
por lei outra jurisdição competente (particularmente, jurisdições administrativas 
especializadas, como a jurisdição social e financeira) ou não se tratasse de litígios 
entre dois órgãos jurisdicionais95  
 
 

 Ao criar jurisdição administrativa própria, com organização e regras 

peculiares, passou-se a dispor de princípios e instrumentos processuais específicos 

e coerentes com as demandas apresentadas.  

 A implantação do Mustervefahren adveio da grande reforma empreendida em 

1990,  cujos efeitos foram vigentes a partir de primeiro de janeiro de 1991.  

 

2.3 Apontamentos sobre a Jurisdição Administrativa na Alemanha 
  

2.3.1 Organização dos Tribunais  
 

 O §296 do Código de Processo Administrativo separa em três esferas a justiça 

administrativa: a estadual, que comporta duas divisões, em tribunais administrativos 

e Superior Tribunal Administrativo; e o Supremo Tribunal Federal Administrativo.  

                                                
94Die Verwaltungsgerichtbarkeit wird durch unabhängige, von den Verwaltungsbehörden getrennte Gerichte 
ausgeübt. 
Tradução Livre: Independência dos tribunais de jurisdição administrativa. A jurisdição administrativa é exercida 
por tribunais autônomos, independentes das autoridades administrativas 
 
95Sommermann, Karl-Peter. O Desenvolvimento da Jurisdição Administrativa Alemã no Contesto Europeu. In: 
Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Ricardo 
Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 17 
 
96Gericht der Verwaltungsgerichtsbarket sind in Ländern de Verwaltungsgerichte und je ein Oberwaltjungsgericht, 
im Bund das Bundeswaltunsgericht mit Sltz in Leipzing.  
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 Em linhas gerais, o Tribunal Administrativo é relativo à 1ª instância e sua 

competência ocorre com a admissão de que a lide deve ser submetida à via judicial 

administrativa. Em outras palavras, identifica-se a natureza administrativa do conflito, 

não havendo lei com ressalva de ser processado perante competência diferente 

(como é o caso do Tribunal Social ou Tributário).  

 O Superior Tribunal Administrativo, cuja competência é definida no §46, §47 e 

§48 do mencionado Código também compõe a esfera estadual. Além de 

competência material de primeira instância, ele atua na revisão de decisões e 

controle abstrato de normas.    

 Por fim, a atuação do Supremo Tribunal Federal, instância de revisão quanto 

a matérias administrativas restrita a conflitos de direito, ocorre segundo disciplina 

dos §49 e §50.   

 
2.3.2 Objeto 

 

 De acordo com Hermann-Josef Blanke97, a definição da competência ocorre 

com a aplicação da teoria da classificação, ou teoria do direito espacial, em que se 

procura identificar precisamente o sujeito predominante da relação. Conforme 

esclarecimento textual do autor citado: “segundo esta teoria, haverá relação de 

direito público, sempre que as normas se dirigirem exclusivamente ao Estado ou a 

outro detentor do poder público”.    

Entretanto, em atendimento ao §40, inc. I, frase 1  do VwGO, a jurisdição em 

comento somente se aplica aos casos de natureza tipicamente administrativa.  

Não obstante, determinadas  matérias administrativas podem estar excluídas 

da sua incidência, sempre que houver previsão legal de competência para outro 

tribunal, a quem competir análise diferenciada da matéria.  

 

  

                                                                                                                                                   
Tradução Livre: tribunais e instâncias da jurisdição administrativa. Os tribunais de jurisdição administrativa 
compreendem, nos Estados, os tribunais administrativos e o Superior Tribunal Administrativo, e, no âmbito 
federal, o Supremo Tribunal Federal Administrativo com sede em Leipzing.    
 
97BLANKE, Hermann-Josef. Organização e Competências da Justiça Administrativa Alemã. In: Código de 
Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Ricardo Perlingeiro Mendes 
da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 25. 



                                                                                                         58

2.3.3 O Musterverfahren  

  
 O procedimento-modelo, como exposto, foi incluído no VwGO pela reforma 

operada pela reforma nos anos 90 inserindo a regra do §93a. 

Ele advém da experiência desenvolvida em Munique, na década de 1980, 

quando se criou procedimento específico para construção do aeroporto.98     

  O procedimento-modelo administrativo está previsto na parte do Código (§81 

a §º106 - 9ª seção do Verwaltungsgerichtsordnung) que dispõe sobre os processos 

que tramitam em primeira instância.   

Por sua vez, o §93º originário da redação do Código trata da reunião e 

separação de processos, nos seguintes termos: 
 
§93 
[Verbindung und Trennung von Verfahren] 

Das Gericht kann durch Beschluß mehrere bei ihm anhängige Verfahren über den 
gleichen Gegenstand zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung verbinden 
und wieder trennen. Es kann anordnen, daß mehrere in einem Verfahren erhobene 
Ansprüche in getrennten Verfahren verhandelt und entschieden werden.99 

 

 Assim, verifica-se que o Musterverfahren também promove a reunião de 

processos  administrativos; todavia, trata-se de medida especial de concentração.100  

Ao tomar a iniciativa de sua previsão, no contexto da reforma no VwGO e 

tendo em vista a elevada incidência de processos repetidos questionando a 

legalidade das medidas administrativas o Parlamento teve o objetivo de dispor de 

processamento apto a resolver os conflitos de massa (Massaverfahren), na esteira 

da tutela efetiva. É pertinente assinalar que esse instituto extrapola a mera reunião 

de processos, como estabelecido no §93.  

  Em linhas gerais, a operacionalidade do Musterverfahren ocorre por meio da 

escolha de um (ou alguns) processo(s) procedimento-modelo que melhor 

                                                
98KRUPPA, Jan J. Kapitalanleger-Musterverfahrengestez (KapMuG)- Betstandsaufnahme ynd Perspecktiven.  
Hamburg: Verlag Dr. Koave, p. 78 
 
99Tradução Livre: (1) O Tribunal poderá, mediante resolução judicial, reunir vários processos que estiverem 
pendentes no mesmo tribunal e que tratem do mesmo litígio, para julgá-los e decidi-los simultaneamente ou 
ainda, separá-los novamente. O tribunal poderá ordenar que várias pretensões apresentadas no mesmo 
processo sejam tratadas e decididas em processos distintos.      
 
100HUFEN, Friedhelm. Verwaltungsprozessrecht. Verlag C. H. Beck. 2008, p. 336 
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represente(m) a controvérsia objeto de repetição das demandas, sobre o qual 

recairá o julgamento. A finalidade é promover pacificação da jurisprudência sobre a 

matéria no juízo administrativo. 

 Outro fundamento à implantação desse procedimento especial é a 

observância dos princípios processuais pelos países integram a União Europeia, 

sem que isso implique sanções pelo descumprimento do Pacto, o qual não se 

restringe à política econômica, abarcando matérias alusivas ao Judiciário. Por 

exemplo, é pertinente recordar que, entre os princípios gerais do direito 

comunitário101, merece relevo a previsão de tutela judicial efetiva, postulado que se 

materializa com a resolução do processo em tempo razoável.102 Essa inferência 

encontra respaldo na interpretação de Sommerman103, ao afirmar que resulta do 

“consenso sobre a necessidade de garantir uma tutela judicial efetiva, bem como a 

de sua implementação por meio de um direito processual adequado”.  

Ademais, a inclusão, no Verwaltungsgerichtsordnung, de tutela judicial para 

todos os litígios administrativos faz incidir o controle judicial sobre as atividades na 

seara da gestão. Mais do que eventual anulação de atos administrativos, orienta-se 

no sentido da proteção do indivíduo contra violações aos direitos perpetradas pela 

administração.104  

                                                
101Art. 47, Carta Europeia dos Direitos Fundamentais  
Direito a ação e a um tribunal imparcial 
Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a 
uma ação perante um tribunal. 
Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e num prazo 
razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Toda a pessoa tema 
possibilidade de se fazer aconselhar, defender e representar em juízo. 
 
102HIEN, Eckart. Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 2. 
 
103Sommermann, Karl-Peter. O Desenvolvimento da Jurisdição Administrativa Alemã no Contesto Europeu. In: 
Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Ricardo 
Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009,  p. 19. 
 
104Sommermann, Karl-Peter. O Desenvolvimento da Jurisdição Administrativa Alemã no Contesto Europeu. In: 
Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Ricardo 
Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 17-18.  
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Dessa forma, cria-se procedimento paralelo ao processo principal (que 

provocou a jurisdição), para agilizar a solução de demandas múltiplas. No transcurso 

da prestação jurisdicional, ocorre o Musterverfahren. 

 Porém, antes da formação do referido incidente processual, o Código do 

Processo Administrativo exige que os processos principais  (que darão ensejo à 

aplicação do Musterverfahren) se submetam a procedimento prévio, mediante o qual 

se expõem os fatos e as provas que fundamentam a provocação da tutela 

administrativa. A falta de um dos pré-requisitos listados no §81(1) pode determinar a 

emenda ao pedido de análise da questão administrativa.  

 Concluída a etapa de formação do processo principal, e identificando-se vinte 

pedidos de questionamento da legalidade de alguma medida administrativa, 

interrompe-se o processo administrativo, para que se forme o procedimento-modelo. 

No §93a do Código, encontra-se toda a forma de aplicação do instituto, mormente 

no que tange à hipótese de aplicação, competência, efeitos da decisão, 

processamento e produção probatória.  

 
(1) Ist die Rechtmäßigkeit einer behördlichen Maßnahme Gegenstand von mehr als 
zwanzig Verfahren, kann das Gericht eines oder mehrere geeignete Verfahren vorab 
durchführen (Musterverfahren) und die übrigen Verfahren aussetzen. Die Beteiligten 
sind vorher zu hören. Der Beschluß ist unanfechtbar. 
 
(2)¹Ist über die durchgeführten Verharen rechtskräftig entscheiden worden, kann das 
Gericht nach Anhörung der Beteiligten über die ausgsetzten Verfahren durch 
Beschluss entscheiden, wenn es einstimmig der Auffassung ist, dass die Sachen 
gegenüber rechtskräftig enstschiedenen Musterverfahren keine  wesentlichen  
Besonderheiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweisen und der Sachverhalt  
geklärt ist. ² Das Gericht kann in einem Musterverfahren erhobene Beweise 
einführen; es kann nach seinem Ermessen die wiederholte Vernehmung eines 
Zeugen oder einer neue Begutachtung durch denselben oder andere 
Sachverständige anordnen. ³ Beweisanträge zu Tatsachen, über die bereits im 
Musterverfahren Beweis erhoben wurde, kann das Gericht ablehnen, wenn ihre 
Zulassung nach seiner freien Überzeugung nicht zum Nachweis neuer 
entscheidungserheblicher Tatsachen beitragen und die des Erledigung Rechtsstreits 
verzögern würde. 4 Die Ablehnung kann in der Entscheidung nacht Satz 1 erfolgen.  
5 Den Beteiligten steht gegen den Beschluss nacht Satz 1 das Rechtsmittel zu, das 
zülassig wäre, wenn das Gericht durch Urteil entschieden hätte. 6Die Beteiligten sind 
über dieses Rechtsmittel zu belehren. 105    

                                                
105Tradução Livre: (1) Se a legalidade de uma medida administrativa for questionada em mais de vinte 
processos, o Tribunal poderá conduzir, primeiramente, um ou vários processos idôneos (Musterverfahren), 
suspendendo os demais.  ² As partes deverão ser previamente ouvidas. ³ Não cabe recurso contra essa 
resolução judicial.  
(2) ¹Quando houver coisa julgada nos processos findos, o tribunal poderá, depois de ouvir as partes, decidir os 
processos suspensos por resolução judicial, se, em sua opinião, por unanimidade, os casos não contiverem 
particularidades essenciais, fáticas ou jurídicas, ante os processos decididos, e se os fatos forem esclarecidos. 
²O tribunal poderá introduzir as provas do procedimento-modelo (Musterverfahren) em outros processos, bem 
como, de acordo com sua discricionariedade, determinar novo interrogatório de testemunha ou a realização de 
nova  perícia pelo mesmo perito ou por outro. ³ O tribunal poderá denegar proposições de provas relativas a fatos 
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 Pelo exposto, depreende-se que, no processo administrativo, o 

Musterverfahren é constituído, quando o questionamento da legalidade de medida 

administrativa deu origem a vinte processos, pelo menos.106  

 A importância da análise da legalidade repousa no fato de que, entre os 

princípios atribuídos aos membros da União Europeia, sublinha-se a atuação 

discricionária do Poder Executivo, cabendo ao tribunal verificar o respeito aos limites 

do exercício da citada prerrogativa.107  

Nessa linha de argumentação, há duas formas de provocar a tutela 

administrativa processual: o questionamento quanto à legalidade (que dá ensejo à 

criação do Musterverfahren) e a anulação da medida administrativa, cujas 

possibilidades são descritas no §42108.  No caso, o fundamento primordial é a 

violação, negação ou omissão de cumprimento de dever alusivo a algum direito. 

Assim, no documento mencionado, verifica-se diferença quanto ao pedido de 

verificação de legalidade da medida administrativa da ação de anulação, 

ressantando-se que a repetição deve referir-se ao mesmo elemento, requisito para 

que se configure verdadeiro processo de massa.109  

                                                                                                                                                   
acerca dos quais já tenha havido produção de provas no procedimento-modelo, caso sua admissão não 
contribua, segundo sua livre convicção, à prova de novos fatos relevantes para a decisão e retarde a solução do 
litígio. 4 A denegação poderá ser na própria decisão, de acordo com a primeira frase deste inciso. 5 Contra a 
resolução judicial fundada na primeira fase deste inciso, as partes possuem o recurso judicial que seria admitido 
se o tribunal decidisse por sentença. 6 As partes deverão ser informadas sobre esse recurso judicial.    
 
106A redação originária foi alterada, pois antes determinava a existência de cinquenta processos. Assim, como 
aponta a doutrina, o instituto não estava logrando êxito em sua aplicação sendo, posteriormente, alterado esta 
regra para vinte a partir do 6 VwGoÃndG. 
 
107HIEN, Eckart t. Código de Jurisdição Administrativa (O modelo alemão). Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva; Hermann-Josef Blanke; Karl-Peter  Sommermann (coords).  Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 2 
 

 108Durch klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts (Anfechtungsklage) sowie die Verurteilung zum Erlass 
eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungsklage) begehrt werden. 

 (2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, 
durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.   

  
 Tradução Livre: Ação de impugnação (Aunfechtungsklage) e de condenação (Verpflichtungsklage)  
 (1) Por meio do direito de ação pode ser pretendida a anulação de um ato administrativo(ação de impugnação,  

Aunfechtungsklage, assim como a condenação por emitir um ato administrativo que tenha sido negado ou 
omitido.  
Salvo disposição legal em sentido contrário, a ação somente será admissível se o demandante alegar que foi 
violado em seus direitos por um ato administrativo ou por sua negação ou omissão. 
 
109KRUPPA, Jan J. Kapitalanleger-Musterverfahrengestez (KapMuG)- Betstandsaufnahme ynd Perspecktiven.  
Hamburg: Verlag Dr. Koave, p. 77. 
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Como sublinhado, provocada a jurisdição administrativa, a critério do julgador, 

um ou mais processos podem ser escolhidos como paradigmas de análise da 

questão controvertida e repetida. As demandas que não constituírem o 

procedimento-modelo ficarão automaticamente suspensas devido à decisão de 

formação do incidente.  

Tratando da aludida suspensão, a Suprema Corte alemã posicionou-se no 

sentido de que os direitos dessas partes que não são submetidos ao 

Musterverfahren devem ser resguardados, uma vez que eles não possuem o direito 

de serem ouvidos durante o incidente e podem, eventualmente, sentir-se em 

desvantagem em relação àquele cujo processo foi escolhido para representar as 

causas.  Conforme o inciso 1 linha 2, elas são ouvidas antes da constituição do 

mecanismo de resolução coletiva.  

Em consonância com o propósito de tratar homogeneamente indivíduos que 

estejam na mesma situação de fato ou de direito, a decisão do Musterverfahren 

opera efeitos vinculantes.   

Entretanto, não se verifica repercussão em processos que evidenciem 

peculiaridades quanto à situação de fato ou de direito a ser esclarecida. Nesse caso, 

exige-se decisão fundamentada e unânime.  

No que concerne à produção probatória para o Musterverfahren, a regra 

prevista no VwGO é detalhada, sendo digna de nota a alteração na redação original 

que modificou o ônus da prova, sendo que o tribunal pode determinar a realização 

de provas para os fatos debatidos no procedimento-modelo.  

As provas produzidas no incidente podem ser usadas em outros processos, 

bem como pode haver repetição de prova do processo principal, admitindo-se 

igualmente a produção (ou negação) de novas provas, quando se identificar que o 

pedido é meramente procrastinatório110.  

Após oitiva das partes no processamento do incidente, deve-se decidir sobre 

os processos que se encontram suspensos. Identificando-se processos sobre os 

quais incide a coisa julgada, deve-se decidir quanto aos efeitos do Musterverfahren 

sobre os mesmos, por meio de decisão unânime. Nessa decisão, a qual admite 

                                                
110Tradução livre:  O tribunal pode apresentar primeiro as evidências coletadas no método padrão (93 inciso 2 
linha 2). esta deve ser dada às partes afetadas e concedeu-lhes o direito de audição justa. 
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recurso, cumpre analisar se os processos apresentam as mesmas características do 

procedimento-modelo. 

Em sua trajetória, a aplicação do instituto ocorreu, pela primeira vez, em 

2006, através do Bundesverwaltungsgericht, em dois casos separados (sendo que 

um deles relativo ao processo da cidade Leipzig ensejou a manifestação da 

Suprema Corte Federal).111 

 

 

2.4 A Lei do Tribunal Social - Sozialgerechtsgesetz - SGG 
 
 As relações atinentes à assistência social e matérias correlatas112 não são 

tratadas pelas regras do Código de Processo Administrativo 

(Verwaltungsgerichtsordnung-VwGO), uma vez que possuem previsão normativa 

própria: a Lei do Tribunal Social (Sozialgerechtsgesetz -SSG), publicada em 03 de 

setembro de 1953 e vigente desde janeiro do ano seguinte; portanto, ela foi inserida 

no ordenamento jurídico alemão em momento anterior ao 

Verwaltungsgerichtsordnung.   

O objeto desta lei versa sobre matéria administrativa específica: por disciplina 

legal, conforme ressalva expressa no §1º113 da SSG, não se aplicam as regras 

gerais do direito e processo administrativo previstas no VwGO.  

 

2.4.1 Musterverfahren  

 

 A inclusão do Musterverfahren na Lei do Tribunal Social decorre da limitação 

da aplicação dos institutos previstos na legislação alemã aos casos pertinentes ao 

tema. Conforme mencionado, as disposições do processo administrativo residual 

                                                
111 Disponível em<http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=130804B4A1008.07.0>. Acesso 
em 02-12-2013  
 
112A definição das matérias competentes estão expressas no §10 e 51, SGG: matéria de segurança social, 
promoção do emprego , subsídio de desemprego  Assistência Social compensação social Lei de pessoas 
incapacitadas As disputas entre companhias de seguros e Contrato médicos e dentistas Psicoterapeutas 
 
113Die Sozialgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von denVerwaltungsbehörden getrennte, besondere 
Verwaltungsgerichte ausgeübt. 
Tradução livre: A jurisdição social é exercida por tribunais independentes, separados das autoridades 
administrativas.  
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(VwGO) restringem-se à matéria tida como objeto da aplicação da lei.  Nessa 

interpretação, o procedimento-modelo não podia ser aplicado ao Sozialgericht, por 

falta de previsão legal processual correspondente.  

 Tendo em vista o exposto e a constatação da existência de causas de massa 

(Massaverfahren) em andamento neste Tribunal, em 2008, tomou-se a iniciativa de 

incluir o procedimento-modelo no SGG com o §114a, não obstante o legislador tenha 

aproveitado a redação do Verwaltungsgerichtsordnung, de forma a trazer as mesmas 

ponderações para dar sustentação ao SGG.  

Até o presente momento, não houve a provocação da constituição do 

incidente neste âmbito administrativo. 
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    CAPÍTULO 3 
MUSTERVERFAHREN NO MERCADO DE CAPITAIS (KapMuG) 

 

 Após a análise do processamento do instituto que foi base de criação para a 

lei do mercado de capitais (Kapitalanleger-Musterverfahrengesetz), passa-se a 

análise do Musterverfahren relativo a este âmbito de aplicação. Ademais, como 

apontado a inserção desta nova previsão de pilotverfahren abriu a discussão na 

Europa deste novo mecanismo de resolução coletiva de conflitos.  

 Tendo em vista a reforma operada em 2012, julgou-se pertinente dividir em 

duas etapas o estudo da KapMuG: em primeiro momento, a ênfase recai na 

disciplina originária (de 2005) ainda vigente quanto aos procedimentos-modelo, 

constituídos antes da extensão da lei. Na segunda parte, expõem-se as principais 

modificações substanciais a partir de novembro de 2012.  

 

3.1 A lei originária  

 

 Este procedimento-modelo adveio da peculiaridade fática, ocorrida entre os 

anos de 2001 a 2003, na cidade de Frankfurt, como descrito  no Capítulo 1.  

Destarte, o Musterverfahren (em âmbito de processo civil) deveu-se à necessidade 

de um sistema apto à solução de elevado quantitativo de conflitos da mesma 

natureza; caso não se adotasse alguma medida, a previsão era de que o julgamento 

das demandas em face da Deutsche Telekom (sociedade empresária que motivou o 

leading case) poderia levar, em média, quinze anos.  

A criação do incidente, como discorre Antônio do Passo Cabral, destinou-se a: 
  
 
estabelecer uma esfera de decisão coletiva de questões comuns a litígios 
individuais, sem esbarrar nos ataques teóricos e entraves práticos da disciplina das 
ações coletivas de tipo representativo. Objetiva-se o esclarecimento unitário de 
características típicas a várias demandas isomórficas, com um espectro de 
abrangência subjetivo para além das partes. A finalidade do procedimento é fixar 
posicionamento sobre supostos fáticos ou jurídicos de pretensões repetitivas.114 
 

       Logo, aqueles processos que tinham o objeto definido na legislação (que eram 

as questões envolvendo o mercado de capitais) não se submetiam às regras das 
                                                
114CABRAL, Antônio do Passo. O Novo Procedimento-modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às 
Ações Coletivas. In: Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, maio, v. 32, p. 144.  
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Verbadsklagen, que são as ações coletivas previstas em legislação especial ou as 

normas do processo civil ordinário - Zivilprozessordnung (ZPO) – Código de 

Processo Civil Alemão. No entanto, este pode ter aplicação subsidiária, caso haja 

omissão sobre determinado ponto na KapMuG, conforme esta prevê. 

 Ao tratar do custo-benefício do uso do incidente, Oscar Chase115 assinala: 

“In theory, the availability of joinder opens the courthouse door to larger numbers of 

claimants who might otherwise be barred from seeking relief because of the cost or 

inconvenience of litigation”.116 

 A Kapitalanleger-Musterverfahrengesetz definiu com clareza as etapas e 

critérios para constituição do procedimento-modelo. Conforme descrição de Oscar 

Chase117: 

 
The KapMuG operates in three different phases: model case proceedings start with 
na opening phase in which the Regional Court (the Lower Court), on the application 
of no less than 10 parties, orders the initiation of intermediary proceedings and 
determines the legal or factual issues to be decided there. In the second phase, the 
pending claims will be suspended as the model question is decided by the competent 
Regional Appellate Court (the Higher Court), which appoints one or several model 
claimants. Finally, in the third phase, again the Lower Court decides every single 
case on he basis of the results obtained in the preceding phase. It is important to 
note that the KapMuG operates exclusively as an intermediary process for similar 
claims which are already pending.118 
 

 

Antes de dar início à aplicação do incidente, cumpre examinar os casos em 

que o pedido de julgamento pelo procedimento-modelo será indeferido pelo juízo de 

origem, avaliando: se a causa está pronta para julgamento; se a aplicação do 

instituto pode prolongar a solução da lide; se o meio de prova requerido não é o 

adequado; se as alegações do requerente não se ajustam ao uso do instituto; e, por 
                                                
115CHASE, Oscar et all. Civil Litigation in Comparative Context. St. Paul: Thompson West, 2007, p. 369.  
 
116Tradução livre: “Em teoria, a disponibilidade de litisconsórcio abre a porta do tribunal para um maior número 
de requerentes que poderiam ser impedidos de buscar auxílio por causa do custo ou inconveniência de litígio”.  
 
117CHASE, Oscar et all. Civil Litigation in Comparative Context. St. Paul: Thompson West, 2007, p. 415.  
 
118Tradução livre: “A KapMuG opera em três fases distintas processo  modelo começa com abertura na fase em 
que o Tribunal Regional (Tribunal Inferior), realiza a aplicação de pelo menos 10 pedidos, ordens de início de um 
processo de intermediação e determina as questões de direito ou de fato para ser decidida lá. Na segunda fase, 
as reivindicações pendentes serão suspensos com a questão do modelo decidido pelo Tribunal de Apelação 
Regional competente (o Superior Tribunal de Justiça), que nomeia um ou vários reclamantes modelo. 
Finalmente, na terceira fase, novamente o Tribunal  decide cada caso em que com base nos resultados obtidos 
na fase anterior. É importante notar que a KapMuG funciona exclusivamente como um processo intermediário 
para reivindicações semelhantes que já estão pendentes”.  
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fim, se um ponto controvertido não aparentar necessidade de solução coletiva, haja 

vista a necessidade da repercussão geral.119   

No processamento do Musterverfahren, de pronto, passa-se ao exercício do 

juízo de admissibilidade, observando uma série de requisitos para que se constitua 

efetivamente o julgamento coletivo incidental.  Por exemplo, ao fazer o pedido da 

aplicação do Musterverfarhen não basta apontar a repetição do conflito de direito ou 

de fato (como ocorre no direito inglês), eis que também se faz necessário 

demonstrar a existência da repercussão geral. O cumprimento desse requisito 

reforça a justificativa da necessidade de julgamento diferenciado pela via coletiva 

incidental. Cumpre lembrar a ocorrência obrigatória de suspensão dos demais 

processos, para que se obtenha o julgamento do incidente coletivo.120 

A KapMuG estabelece que a formação do incidente ocorra após a 

manifestação das partes (diferente do previsto na Inglaterra, em que se admite a  

instauração de ofício). Observada a existência de diversas causas individuais 

suscitando questões de direito e de fato semelhantes, a parte interessada requer a 

aplicação das regras do procedimento-modelo. Ao fazer esta postulação deve, 

conforme previsto na legislação, explicitar o objeto litigioso121 e esclarecer que o 

mesmo é de  repercussão geral.122  

No entanto, embora o ônus seja do requerente, por caber a ele a 

demonstração na exordial dos elementos que dão origem à multiplicidade de 

processos, o juízo posteriormente irá defini-los. Em síntese, no pedido o requerente 

deverá expor: 

 
                                                
119CHASE, op. cit., nota 115, p. 133-144. 
 
120Zulässigkeit des Musterverfahrensantrags 

  (1) Das Prozessgericht verwirft den Musterverfahrensantrag durch unanfechtbaren Beschluss als unzulässig,  
soweit 

3. nicht dargelegt ist, dass eine Bedeutung für andere Rechtsstreitigkeiten gegeben ist 

Tradução livre: Quanto à admissibilidade do processo de aplicação do padrão 

 3.  não demonstrou que o significado é dado a outro processo 
 

121Entretanto, há a previsão do parágrafo 13, que permite o alargamento do objeto, pois as partes podem vir 
durante o processamento do incidente requerer que outros pontos controvertidos que possuam influência no 
deslinde da causa venham a ser julgados. Esta foi uma modificação inserida pela lei vigente a partir de novembro 
de 2012.  
 
122Como estudado no item 1.1, parte da doutrina inglesa debate a necessidade de que haja a repercussão geral 
para a formação da test claim, a fim de que não haja a banalização do instituto.  
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(o objetivo da declaração e as informações públicas pertinentes ao mercado de 
capitais, bem como as situações fáticas e jurídicas e meios de prova que pretende 
produzir. Deve-se, ainda, demonstrar que o processo possui um significado para a 
resolução de questões jurídicas que se encontram na mesma situação.123 
 

 

Como evidente, o início do julgamento do incidente não é automático. Além de 

atender aos requisitos mencionados, é preciso levar em conta um lapso temporal: 

feito o cadastro, o juízo aguarda quatro meses a fim de que se preencha a condição 

exigida pela Mustervefahrengezets de que haja dez pedidos de aplicação do 

incidente, na primeira fase de postulação do julgamento diferenciado.124 Passado 

este período, é que o Tribunal procederá à análise do mérito.  

Não cumpridas essas condições formais, retornará o processo ao julgamento 

individual, mediante aplicação das regras gerais de processo civil (ZPO).  

Com esses cuidados, a KapMuG contribui para aplicação criteriosa do 

procedimento-modelo e preservação do princípio do contraditório, pelo 

estabelecimento do prazo de pedidos e possibilidade de ingresso de partes 

intervenientes por aquele que tiver interesse no julgamento da causa. 

A fase seguinte tem início quando o juízo em que corre a demanda individual 

analisa o cumprimento dos requisitos formais à formação do incidente e encaminha  

os autos ao Tribunal, que é o órgão competente (Oberlandesgericht). Só nesse 

momento ocorre a constituição propriamente dita do Musterverfahren. Esta é ainda 

uma etapa de índole administrativa, cuja finalidade é validar a cisão do processo.  

O principal efeito do segundo momento é a suspensão dos processos 

semelhantes demandados de modo individual, após a publicização da constituição 

do mecanismo de resolução coletiva.   

Sendo positivo o juízo de admissibilidade, a decisão deve ser divulgada em 

dois locais, para dar ciência da formação do incidente. O primeiro órgão onde se faz 

o registro é de natureza federal, denominado de Bundesanzeiger. Na ocasião, 

cumpre indicar os principais elementos que ensejaram a formação do incidente. 

Depois disso, ocorre a publicação no Klagesgister, que constitui registro eletrônico, 
                                                
123MENDES, op. cit., nota 52, p. 123  
 
124Nesta fase são dois requisitos concomitantemente a serem preenchidos para o prosseguimento do 
Musterverfahren, sendo eles: aguardar quatro meses e que neste período de quatro meses hajam dez pedidos 
de aplicação do julgamento incidental coletivo. Saliente-se que houve divergência quanto à interpretação da 
quantidade destes pedidos. Isto é, se deveriam ser mais nove pedidos ou se a contagem seria feita como 
litisconsortes. In: MENDES, op cit, nota 52, p. 124.  
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com informações mais detalhadas sobre o processo. Tais dados ficarão disponíveis 

até o fim do julgamento da questão incidental.125 

Cumpre sublinhar que a publicidade da decisão refere-se à admissibilidade do 

incidente pelo Oberlandesgericht. 

Em seguida, procede-se à escolha de um representante para autores e réus 

no Tribunal. Admite-se a participação de interessados (e das partes dos processos 

que aguardam julgamento) na qualidade de intervenientes. Há prazo processual 

para ingresso na participação, caso pretendam manifestar-se sobre o andamento do 

incidente.126 A atuação abre possibilidade de: 

 
complementar as alegações e esclarecer os pontos controvertidos, dando-se ciência 
e abrindo-se, em seguida, a oportunidade de contraditório ao autor e réu do 
procedimento-padrão”. Todavia, a atuação não pode ser contrárias as da parte 
principal. 127  

 
Preenchidos os requisitos dessa fase, passa-se à apreciação quanto ao 

mérito do procedimento-modelo (a repetitividade da matéria) e à publicidade da 

decisão. 

Julgado o incidente, a KapMuG estabelece efeito vinculante da decisão, do 

qual decorre a formação de precedente, restrito às causas que foram suspensas e 

aguardando julgamento do Musterverfahren.  

Como esclarece Aluisio Mendes, a vinculação da causa não opera efeitos 

somente objetivos: “O estatuto estabelece, ainda, a extensão subjetiva dos efeitos 

da coisa julgada, pro et contra, em relação a todos os sujeitos processuais do 

procedimento-modelo, ou seja, autor, réu e intervenientes”.128  

Após o processamento do incidente e a resolução desta questão incidental, 

retorna-se ao julgamento individual das causas, sob a orientação estabelecida na 

                                                
125MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no 
Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 123 e 124.  
 
126CHASE, Oscar et all. Civil Litigation in Comparative Context. St. Paul: Thompson West, 2007, p. 125.  
 
127MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no 
Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 125-126. 
128MENDES, op. cit., nota 127, p. 127. 
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resolução incidental.129 Cumpre notar que a natureza coletividade cinge-se a uma 

parte da demanda; com sua pacificação, o julgamento prossegue em consonância 

com as peculiaridades do caso concreto.  

Todavia, a lei prevê exceção aos efeitos da vinculação. Nesse caso, é preciso 

demonstrar que o autor do requerimento agiu de maneira viciada, ou comprovar que 

os intervenientes não puderam intervir efetivamente no processamento do 

Mustervefahren; ou seja, que não houve respeito ao contraditório.  

Conforme previsto na KapMuG, admite-se a possibilidade da interposição de 

recurso de decisão da Oberlandesgericht, quanto ao julgamento de mérito; as partes 

serão, mais uma vez, representadas por líderes. No entanto, a admissibilidade exige 

cumprimento de determinados requisitos: 

 
O recorrente deve demonstrar a significação fundamental do recurso, requisito 
similar à repercussão geral do recurso extraordinário brasileiro e existente em alguns 
recursos na ZPO. Além disso, não pode o recorrente alegar vícios na decisão do 
juízo de origem que provocou a tratativa coletiva, mas somente erros menores 
próprios da decisão coletiva.130 
 

Quanto ao exercício do direito ao contraditório, a manifestação pode ocorrer 

em dois momentos: quanto ao pedido na fase incidental que discuta a questão de 

mérito e quando os autos estiverem prontos para julgamento do procedimento-

modelo.  

Como exposto, a lei que regula o procedimento-modelo na Alemanha é de 

vigência temporária. Expirado o prazo, o Bundestag se reúne para decidir quanto a 

inserção do instituto no ZPO ou por sua inaplicabilidade de modo definitivo. Em 

                                                
129Burkhard Hess, responsável pelo Relatório nacional da Alemanha apresentado no XIII Congresso Mundial de 
Direito Processual Civil, realizado em Salvador/BA, no ano de 2007, aduziu que: ―After the master decision has 
become final, the court of first instance must then decide each action on a case-by-case basis. Although the 
master decision may address a number of common issues raised in each case, it is still possible that the court of 
first instance has to decide a variety of questions that are not common to several actions. However, the most 
important issues are decided by appellate courts in the master proceedings. GRINOVER, Ada Pellegrini; 
MULLENIX, Linda; WATANABE, Kazuo. Os processos coletivos nos países de civil law e common law, uma 
análise de direito comparado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p. 144.  

Tradução livre: “Após a decisão tornou-se a principal e o tribunal de primeira instância deve então decidir cada 
ação em uma base caso a caso. Embora a decisão mestre pode resolver uma série de questões comuns 
levantadas em cada caso, ainda é possível que o tribunal de primeira instância tem que decidir uma série de 
questões que não são comuns a várias ações. No entanto, as questões mais importantes são decididas por 
tribunais de segunda instância no processo mestre”. 
130CABRAL, Antônio do Passo. O Novo Procedimento-modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às 
Ações Coletivas. In: Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, maio v, 32, p. 142. 
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2014, encontra-se no terceiro período de vigência (o primeiro compreendeu de 2005 

a 2009; 2010 a 2012 e agora até 2020).  

Diferentemente do segundo momento de extensão, as mudanças realizadas 

na KapMuG na legislação apresentada em fevereiro de 2012 pelo Parlamento 

alemão foram mais amplas, gerando diversos debates na doutrina germânica. Sua 

abrangência fez com que fosse entendida como nova lei e não uma simples reforma. 

Aliás, tal transformação era esperada e resultou de sugestões apresentadas pela 

doutrina desde a renovação da aplicação do instituto em 2010. 

 

3.2 A Reforma de 2012 
 

 Como exposto, o Musterverfahren encontra-se em fase experimental, em que 

se avaliam os benefícios de aplicação do instituto. Embora o Poder Executivo admita 

vantagens inerentes ao instituto, principalmente por evitar a pulverização das 

demandas repetidas relativas ao mercado de capitais, identifica potencial de seu 

aprimoramento, mediante algumas alterações. 

 A proposta de renovação do instituto foi apresentada pelo Executivo e obteve 

aprovação unânime do Bundestag, Nesse contexto, substanciais transformações 

passaram a ser aplicadas a partir de novembro de 2012. 

 Os principais pontos da reforma dizem respeito a: alargamento do objeto de 

incidência da lei, simplificação do procedimento, adoção do sistema opt out dos 

efeitos quando houver acordo e a possibilidade de desistência do processo 

escolhido para atuar como o processo paradigma da relação processual.  

 A justificativa das mudanças alicerçou-se prioritaramente no intento de 

preservar os direitos fundamentais consagrados no ordenamento alemão e da 

Comunidade Europeia, passando ao largo dos problemas das típicas ações de 

classe do modelo norte-americano.  

 Todavia, as alterações não se aplicam aos processos em andamento, sob 

incidência da Kapitalanleger-Musterverfahrengesetz, alcançando apenas a formação 

de novos procedimentos-modelo, a partir de 01 de novembro de 2012.   

 Com a alteração do objeto de incidência, ampliou-se o seu campo de atuação. 

Havia anteriormente uma limitação contida na KapMuG em que restringia o uso do 

mecanismo de resolução incidental, de tal forma que matérias correlatas ao mercado 
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de capitais que apresentavam a repetitividade estavam sofrendo exclusão. A 

doutrina germânica posicionava-se criticamente quanto a essa restrição.  

 A partir da reforma, persiste o mercado de capitais como objeto; no entanto, 

alargou-se o escopo de sua incidência para causas relativas à indenização referente 

à consultoria de investimentos.  

Outro ponto da modificado, provavelmente o de maior repercussão, repousa 

na exceção da vinculação dos efeitos do Musterverfahren. Até então, os efeitos 

alcançavam os demais processos que se encontravam suspensos, não havendo 

possibilidade de as partes optarem por submeter-se (ou não) à decisão do incidente.  

A partir de novembro de 2012, criou-se exceção a essa regra: ao ser 

celebrado acordo em determinado procedimento-modelo, não se exige a 

concordância de todos os envolvidos. Nesse caso, opera o sistema opt-out.  

Essa modificação mantém vínculo com a admissibilidade de desistência 

daquele processo que foi escolhido como paradigma. Anteriormente, a KapMuG era 

omissa quanto ao tema, ensejando diversos debates a respeito. Com a reforma, 

explicitou-se que as partes têm direito de desistir, não sendo obrigadas a 

permanecer no processo paradigma. Não obstante, este direito só produz efeitos, 

após o acordo celebrado ser submetido à homologação pela autoridade judicial.  

 Também merece realce o julgamento no prazo de seis meses, a fim de 

preservar as garantias fundamentais e reduzir o tempo de processamento. Todavia, 

há divergência quanto a este lapso temporal, por vezes, considerado exíguo.  

 Pelo exposto, há diferenças quanto à incidência nos sistemas de 

procedimentos-modelos existentes no ordenamento alemão: cada qual se aplica a 

tema específico, disciplinado no ordenamento jurídico. 

 Tomando a mencionada lei e o Group Litigation Order como paradigma de 

análise da formação do instrumento de resolução incidental, é pertinente ressaltar 

que, embora ambos possuam a mesma função no ordenamento, o sistema de 

incidente coletivo na Alemanha guarda algumas diferenças quanto ao seu 

processamento. Breve exame comparativo entre os diplomas legais mencionados 

indica que, na Alemanha, apenas a parte interessada pode pedir a formação do 

incidente, não se admitindo expediente para prolongamento indevido.131  Todavia, os 

                                                
131CABRAL, Antônio do Passo. O Novo Procedimento-modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às 
Ações Coletivas. In: Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, maio, p. 140.  
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principais pontos que distinguem os procedimentos  dizem respeito ao tempo de 

aplicação do instituto e ao objeto levado à apreciação, além do requisito da 

repercussão geral, que deve estar comprovada para ensejar o Musterverfahren,132 

como retro indicado.  

Quanto ao primeiro aspecto, na Alemanha, inicialmente, estabeleceu-se prazo 

de cinco anos para a vigência do incidente na própria legislação que previu a sua 

criação. Contudo, sua aplicação foi prorrogada por mais dois anos 133, e, em agosto 

de 2012, foi elaborada a nova lei para que o Musterverfahren tenha vigência para até 

novembro de 2020.134     

No que tange ao objeto, este também foi delimitado na lei germânica, que 

definiu que a causa de pedir fosse relativa a questões atinentes ao mercado de 

capitais.  Como esclareceu Oscar Chase135: “The scope of application of the 

KapMuG is obviously rather narrow, since it applies only to claims related to the 

                                                
132 MENDES, op. cit., nota 127, p. 142  
 
133Zu Artikel 7 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Das Gesetz tritt am 1. November 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt das bisherige KapMuG außer Kraft. Ein 
Außerkrafttreten ist trotz der Regelung in Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes zur Einführung von Kapitalanleger-
Musterverfahren vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2437, 3095) in der durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Juli 
2010 (BGBl. I S. 977) geänderten Fassung anzuordnen, um klarzustellen, dass der bisherige.  

Tradução livre: Do artigo 7º (entrada em vigor, validade) 

A lei entra em vigor em 1 de novembro de 2012. Ao mesmo tempo, a anterior KapMuG expira. Um lapso ocorre 
do disposto no artigo 9º, parágrafo 2º da Lei sobre a introdução do método padrão de investidor, de 16 de agosto 
de 2005 (Lei Federal Gazette I, p. 2437, 3095), na redação dada pelo artigo 5º, da Lei de 24 de julho de 2010 
(Lei Federal Gazette I, p 977) para organizar alteração para esclarecer a anterior. 
134A alteração foi realizada no art. 10; parágrafo 2 G em 19 de outubro de 2012 que passa a dispor:  

§ 27 Übergangsvorschrift 

Auf Musterverfahren, in denen vor dem 1. November 2012 bereits mündlich verhandelt worden ist, ist das 
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz in seiner bis zum 1. November 2012 geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden. 

§ 28 Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2020 außer Kraft. 

Tradução livre: § 27 Disposições transitórias 

Em casos de teste antes de 1 de Nov 2012 que já foram ajuizadas, o processo modelo no capital de 
investimentos agirá  até 1 Novembro de 2012, continuam aplicáveis conforme alteração. 

§ 28 revogado 

Esta Lei será revogada em 1 de novembro de 2020. 
135CHASE, Oscar et all. Civil Litigation in Comparative Context. St. Paul: Thompson West, 2007, p. 415.  
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capital markets”.136 Entretanto, como assinalado, houve mudança quanto a esse 

aspecto, na lei editada mais recentemente.  

 Não obstante, por se tratar de sistemas de julgamentos semelhantes, há 

pontos de interconexão entre os mecanismos, como, por exemplo, a necessidade de 

cisão no processo, para o julgamento diferente, devido à existência de múltiplos 

processos referentes a(s) mesma(s) questão(ões) e à publicidade, em cadastro 

eletrônico que possibilita verificar os processos em andamento, sob a forma do 

procedimento-modelo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
136Tradução livre: O âmbito de aplicação do KapMuG é, obviamente, muito estreita, uma vez que só se aplica a 
reclamações relacionadas ao mercado de capitais”. 
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CAPÍTULO 4 
 ANÁLISE COMPARATIVA DAS DUAS PREVISÕES DO 

MUSTERVERFAHREN 

 
 Como se expôs, a Alemanha adota o modelo dualista para processamento 

das demandas de direito administrativo, de maneira que o Musterverfahren pode ser 

aplicado na jurisdição civil ou administrativa.  Com essa premissa, em continuidade, 

confere-se ênfase às diferenças entre as duas formas de uso do mecanismo vigente 

no ordenamento alemão. 

 

4.1 Objeto de incidência 

 

 Tendo em vista a existência de previsões diferentes, a constituição e 

processamento do Musterverfahren será regida pela lei que disciplina a matéria 

correspondente. A esse respeito ressalta-se a existência de três leis regulamentando 

o uso do mecanismo incidental.  

 Por um lado, há o procedimento-modelo da justiça administrativa referente às 

causas de natureza administrativa e assistência social, a última submetida ao 

Tribunal Social (com a mesma aplicação procedimental) e outro na justiça civil, 

referente a conflitos no cenário do mercado de valores mobiliários. 

 O reconhecimento da necessidade de leis específicas para distintos ramos 

jurídicos encontra alicerce na estrutura das leis alemãs. As legislações sobre o tema 

limitam o uso do Musterverfahren, não permitindo extensão do seu uso para além 

das hipóteses previstas na norma pertinente. Para que se admita a aplicação a 

outras situações, deve haver disposição legal expressa, tal como ocorreu com a 

autorização para  aplicação no processo civil, a partir da criação do procedimento 

para a lei de mercado de capitais (havendo novas hipóteses de aplicação com a 

reforma operada em 2012) e a incidência sobre matéria do Tribunal Social, a partir 

da previsão inserida na SGG. 

 Assim sendo, no processo administrativo, o Musterverfahren será aplicado 

quando houver de acordo com a previsão do VwGO e SGG, haja vista a mesma 
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redação, a impugnação da legalidade de determinada medida administrativa (ao 

menos em vinte processos).  

 Em contrapartida, no processo civil, a KapMuG estabelece sua abrangência a 

pedidos de indenização por omissão, ou falta de informação das ações na bolsa de 

valores. Com a reforma operada em 2012, abarcou ainda indenizações relativas a 

consultoria de investimentos. 

  

4.2 Objetivo  
  

Em ambos os procedimentos, o legislador alemão tomou como foco de 

atenção as causas repetidas ou, como designa a doutrina germânica, as causas de 

massa (Massaverfahren), afetas a um grande número de pessoas que submetem 

diversas demandas à jurisdição.  

Tal multiplicidade pode acarretar julgamentos díspares, ao mesmo tempo em 

que atrapalha o bom andamento da prestação jurisdicional, devido ao problema da 

concentração de demandas ajuizadas em determinado espaço de tempo, insurgindo-

se contra determinado fato ou situação jurídica da mesma natureza.  

 Em ambos os modelos o que se perquire é a preservação da previsão 

constitucional da tutela efetiva, tal como definida no art. 14, IV, bem como os 

princípios da comunidade europeia (direito comunitário).  

Assim, considerada a peculiaridade do caso levado à submissão da 

jurisdição, atribui-se tratamento diferenciado, privilegiando igualmente o respeito à 

duração razoável do processo, dever dos Estados membros da União Europeia, 

entre muitos outros.  

 

4.3 Ensejador 
 
 Para provocar a formação do incidente, é necessário que a demanda seja 

identificada como de massa, exigindo-se número mínimo de processos sobre as 

mesmas questões de fato e/ ou de direito. Sob esse aspecto, as leis da jurisdição 

administrativa exigem maior número de ações: a redação do inciso 1, linha 1 exige, 

ao menos, vinte pedidos questionando a legalidade da medida administrativa.  



 

 75

 Em contrapartida, a  KapMuG prevê dez pedidos no período de quatro meses; 

em paralelo, acrescenta a comprovação de repercussão geral da matéria, o que não 

alcança os processos administrativos.  A quantidade de demandas debatendo as 

mesmas circunstâncias fáticas e/ou jurídicas comprova a existência da repetitividade 

e, por extensão, pode atender ao requisito da repercussão geral, sua natureza 

coletiva, por afetar número considerável de indivíduos. 

 
 

4.4 Competência 

 

 Considerando a separação da jurisdição entre as matérias de direito público e 

privado, a aplicação está adstrita à jurisdição da matéria de previsão do 

procedimento.  Todavia, em ambos, a competência é do Tribunal e não do juízo 

singular, embora sua formação ocorra em processos de competência de primeira 

instância. Admitida a aplicabilidade do pilotverfahren, promove-se a cisão e 

encaminha o procedimento-modelo ao Tribunal, para julgamento.  

 

4.5  Natureza Jurídica 
  

 Em ambos os modelos, o Musterverfahren atua como incidente constituído de 

maneira momentânea: havendo o número determinado em lei da repetição da 

questão objeto de incidência, seleciona-se um ou mais processos para representar a 

repetitividade, ao passo que os demais serão suspensos até julgamento do 

procedimento-modelo, quanto ao aspecto determinante do conflito comum.  

 
 

4.6 Legitimidade 
 
 Há maior abrangência de possíveis interessados na provocação e formação 

do incidente no processo administrativo, uma vez que qualquer cidadão pode sentir 

seus direitos afetados por determinada medida administrativa e, portanto, apto a 

questionar a legalidade da mesma. Por seu turno, a formação do Musterverfahren na 

KapMuG exige que os autores possuam ações no mercado mobiliário.  No caso, 
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torna-se mais restrita a abrangência potencial de aplicação, pois não são todas as 

pessoas que investem na Bolsa de Valores.  

 

4.7 Processamento  
  

 A previsão do §93a e §114a, respectivamente VwGO e SGG não apresentam 

pormenores quanto à aplicação do Musterverfahren. Diferentemente, à Lei de 

Mercado de Capitais traz maiores previsões quanto ao uso do instituto, uma vez que  

seu propósito é determinar potencial aproveitamento no processo civil, 

regulamentando o instituto ao objeto previsto legalmente. 

 Conforme exposto, o pedido de formação do incidente tem fase anterior a ser 

cumprida, em que se faz necessário demonstrar ao juízo de primeiro grau a 

repetitividade e a oportunidade da decisão coletiva.   No entanto, em linhas gerais, 

ambas as previsões requerem a seleção de um processo, após constatada a 

repetição da causa cujos efeitos se espraiam aos demais.   

 

4.8 Efeitos da decisão  

 

 Como analisado, a principal mudança com a reforma de 2012 no 

Musterverfahren, prevista na lei de mercado mobiliário, foi a inclusão do sistema opt 

out, embora se contemple exceção, referente à possibilidade de acordo nesse 

procedimento-modelo. Nesse trâmite, os demandantes que participam da questão 

repetida podem optar por não se submeter aos efeitos do acordo homologado no 

processo eleito para constituição do mecanismo de resolução coletiva. Em outras 

palavras: os litigantes que discordarem dos termos, podem permanecer com o 

processamento do incidente.  

 A jurisdição administrativa não tem previsão similar, pois estabelece o efeito 

extensivo aos demais processos repetidos, sem qualquer ressalva expressa em lei. 

Ademais, não há possibilidade de realizar acordo e desistir do processamento do 

incidente.  

 

 

 



 

 77

 

4.9 Tentativa de Cotejo Geral  
  
 A partir do estudo das previsões do Musterverfahnren nas legislações 

vigentes na Alemanha, verifica-se que a regulamentação do processamento do 

instituto, na lei de mercado de capitais, por sua natureza de legislação específica, 

prevê diversas circunstâncias para uso do mecanismo incidental de resolução de 

conflitos.   

 Por exemplo, as disposições referentes ao processo administrativo são mais 

simples, se comparadas à KapMuG, alvo de maior atenção do legislador alemão, 

como indicam mudanças no prazo de extensão, com suporte no relatório favorável à  

manutenção do instituto, embora sugira ajustes para potencializar sua aplicação.  

Embora a doutrina alemã registre que, na fase de constituição da KapMuG, as 

disposições do processo administrativo tenham servido como parâmetro, na 

atualidade, o Musterverfahren previsto para o processo civil traz novas perspectivas 

ao § 93 a do VwGO (e §114 a SGG devido à mesma redação).137  Vale sublinhar que 

a doutrina germânica já propunha a adoção desse mecanismo de resolução coletiva 

no processo civil. 

 Inobstante algumas diferenças no processamento do Musterverfahren, o 

objetivo de sua aplicação é o mesmo: evitar diversas decisões acerca de 

determinada matéria que ensejou diversas lides, com o mesmo fundamento de fato 

e de direito.  

Entre outros benefícios, pode-se registrar o respeito aos postulados da 

Grundgesetz e do direito comunitário.  

  

 

 

                                                
137Kruppa, Jan J. Kapitalanleger-Musterverfahrengesetz (KapMuG) – Bestandsaufnahme und Perspective.  
Verlag Dr Kovaë. Hambur, 2011, p. 75.  
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CAPÍTULO  5                                                                                      
FUNDAMENTOS LEGAIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS NO 

BRASIL 
 

5.1  Antecedentes da Reforma  
 
As mudanças sociojurídicas ocorridas na década de 1980, tendo como 

paradigma a Carta Constitucional em 1988, desencadearam uma série de reformas 

no Código de Processo Civil vigente, no intuito de atualizá-lo ao contexto social 

diferente de quando o CPC foi editado, em 1973.  

No cenário jurídico, verificou-se a emergência de diversos direitos materiais e 

a previsão de garantias processuais, que, com o advento da nova ordem 

constitucional, deram origem ao movimento neoprocessual138, o qual traz a lume 

valores dogmáticos norteadores das relações jurídicas, submetidas ao Estado-Juiz.    

Todavia, na prática, manteve-se a estrutura processual do Poder Judiciário 

correspondente à solução de conflitos caracterizados por demandas de natureza 

individual e patrimonial. Consequentemente, nos anos subsequentes à Constituição 

de 1988, verificou-se uma gama de direitos materiais tutelando indivíduos e grupos 

sociais, que não encontravam a devida proteção do direito processual. O que 

ensejou diversos problemas no Poder Judiciário. 

Nessa linha de reflexão, embora contempladas as duas primeiras ondas 

renovatórias do processo na Carta Magna e na legislação infraconstitucional, a 

terceira onda renovatória do processo, identificada por Cappelletti139, relativa à tutela 

                                                
138Conforme exposto por Eduardo Cambi este fenômeno surge do caráter fundamental que a Constituição passa 
a ter ao dispor em seu texto direitos e garantias do ramo processual com status fundamental sendo ela, a 
Constituição, o ponto de partida da interpretação dos mesmos. CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e 
neoprocessualismo. Vitória: Panóptica, 2007, fevereiro, ano 1, n. 6, p. 22. Disponível em: 
<http//:www.panoptica.org>.  Acesso em 02-09-2012. 
 
139As ondas renovatórias para o processo apresentada por Mauro Capelltti foram introduzidas no ordenamento 
pátrio paulatinamente. A princípio, foram positivados os direitos coletivos com leis esparsas e, posteriormente, na 
Constituição. Esta trouxe ainda o acesso aos hipossuficientes a partir da atuação da Defensoria Pública, órgão 
este que tem status de função essencial à Justiça prevista no art. 134. Em âmbito infraconstitucional a 
Defensoria Pública encontra-se organizada a partir da Lei Complementar. Quanto à terceira onda, que se refere a  
tutela jurisdicional diferenciada, esta ainda encontra-se em processo de implementação. Este movimento se 
iniciou no Estado brasileiro após a percepção dos entraves na prestação da atividade judicial. Os principais 
“símbolos” da preocupação com a terceira onda são a Emenda Constitucional n. 45 e a proposta de um novo 
CPC. CAPPELLETTI, Mauro. La dimensione sociale: l’accesso alla giustizia”. In: Dimensioni del della giustizia 
nelle società contemporanee – Studi di diritto giudiziario comparato. Bologna: Il Mulino, 1994, p. 31. 
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diferenciada, não se efetivou imediatamente no Brasil.  Apenas com a saturação do 

sistema processual, nos últimos anos, veio à tona a preocupação com a 

necessidade de reforma do Poder Judiciário.  

De início, promoveram-se alterações pontuais no código processual vigente, 

de 1973. Em um segundo momento foi realizada alteração na própria Constituição 

que deu ensejo um nova política legislativa de alterações no corpo do CPC. E por 

fim, vem a lume a proposta de um novo Código para que se ponha fim as reformas 

esparsas e uma harmonia e coesão das regras processuais.   

 

5.2 A Emenda Constitucional 45 de 2004: Mudanças processuais na 
Constituição 

  

A Emenda 45/2004 é fruto do I Pacto Republicano140, celebrado entre os três 

Poderes do Estado, no propósito de solução da crise da prestação jurisdicional, em 

conformidade com os comandos da Constituição141.  aludida Emenda Constitucional, 

também conhecida como Reforma do Poder Judiciário, teve como foco a atuação do 

Supremo Tribunal Federal. Nesse intuito, definiu mecanismos de filtragem de 

recursos ao órgão, buscando aproximá-la ao modelo europeu e norte-americano de 

uma Corte fundamentalmente voltada ao julgamento de assuntos constitucionais.  

No entanto, o problema é que a maioria dos assuntos no Brasil está calcada 

na Constituição o que enseja grande procura do STF em busca da pacificação de 

conflitos.   

O Pacto Republicano constituiu medida contundente de alteração do 

Judiciário, pela vertente da integração dos três Poderes invocando a teoria 

                                                
140Ministério da Justiça. Reforma do Judiciário. Disponível em: < 
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B8E452D90%2D6A84%2D4AA6%2DBBCE%2DD6CB5D9F6823%7
D&params=itemID=%7B87257F27%2D11D3%2D4EE1%2D930A%2D4DC33A8DF216%7D;&UIPartUID=%7B28
68BA3C%2D1C72%2D4347%2DBE11%2DA26F70F4CB26%7D>. Acesso em 02-06-2012.  
 
141Posteriormente, foi celebrado em 2006  o II Pacto dando continuidade à política de mudanças do Judiciário. 
Como afirma Cristiana Hamdar Ribeiro este novo documento vem “fortalecer a proteção aos direitos humanos, a 
efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e também o aperfeiçoamento do Estado 
Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça”. RIBEIRO, Cristiana Hambar. A lei dos recursos 
repetitivos e os princípios do direito processual civil brasileiro. In: Revista Eletrônica de Direito Processual. Rio de 
Janeiro, v. V. Disponível em: <http://www.redp.com.br>.  Acesso em 02-02-2013. Atualmente, encontra-se em 
tratativas a celebração do III Pacto iniciado em 2009. Notícia Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=228086>. Acesso em 09-01-2013.  
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constitucional da separação dos Poderes e diálogo das instituições, tendo em vista o 

melhor cumprimento das funções do ente estatal.  

Nesse sentido, além da relevância das questões jurídicas que cercam o tema, 

busca-se de resgatar a confiabilidade no Judiciário, mediante remoção dos 

obstáculos à efetividade da prestação jurisdicional. As mudanças promovidas com a 

Emenda Constitucional 45 deram início a nova etapa na trajetória das reformas do 

Código vigente, o que representou oxigenação do Código de Processo de 73.  

Como referido, a crise do Judiciário se manifesta por meio de diversos 

indicadores, entre os quais a morosidade na prestação da Justiça e a divergência 

entre os julgamentos alusivos a situações jurídicas semelhantes. Subsiste um 

paradoxo no acesso à justiça brasileira, pois, embora este Poder se encontre à 

disposição do indivíduo sem vedações para ingresso, conforme assegurado no art. 

5º, XXXV, Constituição Federal, é preciso superar uma série de barreiras antes e 

durante o processo.  

A morosidade é atribuída a diversos fatores, os quais compreendem motivos 

de natureza jurídica e social, como o aumento da procura ao Estado-Juiz e o 

formalismo do sistema processual conforme disciplina do CPC em sua redação 

original. Tal situação está na raiz da insatisfação social em relação à prestação 

jurisdicional.  

A pulverização tem como consequência a aplicação do princípio do livre 

convencimento142 do magistrado o que enseja a ocorrência de comandos judiciais 

contraditórios para as mesmas questões jurídicas. Neste aspecto, o enfraquecimento 

do Poder Judiciário é muito grande devido à falta de segurança jurídica, que é um 

dos princípios orientadores das relações jurídicas.    

No que concerne às decisões divergentes, a natureza peculiar de gerarem 

efeitos coletivos, tanto a violação, como a decisão, é desafio a ser enfrentado no 

sistema jurídico. A proliferação de demandas individuais poderia ser menor, se ab 

initio, elas fossem tratadas sob as regras da tutela coletiva, se este microssistema 

                                                
142O princípio do livre convencimento ou persuasão racional está previsto na redação do art. 131 e 436, CPC. É 
aquele a qual o juiz está livre na apreciação da causa (embora, modernamente, entenda-se que ele deve ser 
motivado - livre convencimento motivado, “segundo seus critérios críticos e racionais”). Esta possibilidade de 
valoração faz com que em certos casos haja uma controvérsia na interpretação do que foi posto em juízo. 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.  Teoria Geral do 
Processo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 68.  
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for bem aplicado e estruturado no ordenamento.143 Uma ação coletiva forte agiria 

como forma de agilizar resposta apropriada a demandas comuns, sem que fosse 

necessário atender a inúmeras ações ajuizadas individualmente. No entanto, não o 

que se observa, no direito brasileiro, haja vista o trâmite de grande volume de 

demandas individuais de efeitos coletivos.  

Esse mecanismo enfrenta diversos problemas, desde a legitimação, até a 

execução, além de restrições quanto a matérias tuteladas144, além da falta de 

conhecimento dos operadores do direito145. Esse conjunto de dificuldades 

enfraquece o microssistema da tutela coletiva.  

Com fundamento nessa problemática, os representantes dos poderes 

constituídos assumiram o primeiro compromisso de tomar medidas concretas no 

sentido de levar a efeito o princípio da eficiência do serviço público, insculpido no art. 

37 da Constituição Republicana.   Sob a premissa de que a falta de lastro processual 

adequado faz com que o direito material perca o sentido146, formulou-se a 

mencionada proposta de Emenda, na perspectiva de harmonizar as dimensões 

formal e material do direito.  

A correspondência é vislumbrada a partir da perspectiva da (re) organização 

estatal, pois um Estado de Direito, como o brasileiro, tem sua atuação pautada em 

normas claras que regem as relações entre todos os atores sociais. Na hipótese de 

ocorrer violação ou ameaça, busca-se tutela do direito através do Poder Judiciário, 

vez que a função primordial da atividade do Estado-Juiz é a pacificação das lides147.  

                                                
143MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
 
144Art. 1º, da Lei n. 7.347/85. 
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela Medida provisória n. 
2.180-35, de 2001). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>. Acesso em 03-03-
2013.  
 
145A matéria, embora relativamente nova não faz parte, em geral, dos currículos das Faculdades de Direito  como 
matéria obrigatória. Assim, há uma falta de conhecimento dos próprios operadores do direito e do cidadão quanto 
a estes direitos.   
 
146MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 20. 
 
147Na atualidade, compreende-se que a lide não é elemento essencial para a atividade judicial como descrito na 
Exposição de Motivos do vigente Código. Assim, há quem entenda que a jurisdição voluntária também é um 
exercício típico da atividade jurisdicional. Neste sentido, expõe Leonardo Greco: “A função jurisdicional não se 
resume a solucionar litígios  reais ou potenciais. Serve também para tutelar interesses dos particulares, ainda 
que não haja litígio. (…) Assim, o que caracteriza a função jurisdicional é o fato de ser exercida com 
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Nessa linha de pensamento, a crise do Poder Judiciário produz graves 

efeitos, em termos de enfraquecimento do Judiciário e do próprio ente estatal.  

O problema assume dimensões mais gigantescas, quando se verifica que, ao 

delinear o modelo constitucional adotado na Carta Constitucional de 1988, o 

legislador constituinte originário optou pelo o constitucionalismo de direitos, na 

esteira do que orienta as constituições europeias do pós-guerra.  

A Constituição Italiana (Constituzione Della Republica Italiana) e Alemã 

(Grundgesetz), respectivamente, promulgadas em 1947 e 1949 inauguram a 

formação do Estado Democrático de Direito, caracterizado como Estado 

constitucional.  

Conforme esse modelo, como sublinha Luis Roberto Barroso148, não basta 

aferir a validade da lei ou a observância do processo legislativo; é premente garantir 

a correspondência do seu conteúdo ao texto constitucional, cujas previsões são 

imperativas. A doutrina da supremacia da Constituição confere novas funções aos 

Poderes da República, destacando-se, quanto ao ponto em exame, o controle de 

constitucionalidade (difuso e concentrado) e o judicial review. 149 

Ante o exposto, o texto constitucional representa um documento político, que 

consagra valores, princípios e tutela de direitos pactuados pela sociedade, com 

essenciais reflexos nas mais variadas áreas do Direito e de organização da 

coletividade. 

No que tange ao direito processual moderno, autores como Eduardo Cambi150 

identificam a emergência de movimento denominado neoprocessualismo,  mediante 

o qual os esforços se orientam no sentido da concretização do processo justo, com 

                                                                                                                                                   
independência e impessoalidade, e, em nosso direito, somente o juiz está amparado por garantias que 
possibilitam o agir independente e impessoal”.  GRECO, Leonardo. Jurisdição voluntária moderna. São Paulo: 
Dialética, 2003, p.18-19.   
 
 
148BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7547/neoconstitucionalismo-e-
constitucionalizacao-do-direito>.  Acesso em: 02-08-2012. 
 
149BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: Revista da Faculdade de Direito – RFD. Rio de Janeiro: UERJ, 2012, janeiro-junho, v. 2, n. 
21, p.  8.  
 
150CAMBI, op cit, nota 138, p. 25 
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observância aos princípios e garantias constitucionais concentrados no art. 5º da 

Carta Magna.  

Com esses pressupostos, o I Pacto Republicano justifica a necessidade de 

mudanças no direito brasileiro, o que inclui transformações na organização do 

Judiciário, com a edição da EC 45, em oito de dezembro de 2004. A justificativa 

realça a lentidão na prestação jurisdicional e seus reflexos no desenvolvimento 

brasileiro e na confiança na democracia:  

 
A morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia de suas decisões retardam o 
desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência, 
geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos no regime democrático151. 
 

Como reflexo das alterações no texto político152, reestruturaram-se alguns 

aspectos do Judiciário, tendo em vista torná-lo acessível materialmente153, o que se 

fez acompanhar de regras processuais previstas no corpo do texto constitucional, 

como, por exemplo, o princípio da efetividade processual154. Nessa ordem de 

raciocínio, preconiza-se a duração razoável do processo e a criação de mecanismos 

que favoreçam a celeridade.  Firmou-se assim um paradigma, norteador das 

reformas subsequentes no direito processual.  

Aliás, esse princípio não representa novidade no ordenamento, eis que o 

Estado brasileiro é signatário do Pacto de São José da Costa Rica155, onde o mesmo 

é devidamente contemplado156. Todavia, a partir de 2004, ele foi alçado ao status de 

                                                
151Pacto de Estado a favor de um Judiciário mais rápido e republicano. Disponível em: 
<http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_prog_cursos/cpc_pacto.pdf>. Acesso em 20-11-2012.  
 
152RIBEIRO, Ludmila. A Emenda Constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. In: Revista Direito GV 
[online]. São Paulo, 2008, julho-dezembro, v. 4, n. 2, p. 4. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180824322008000200006&script=sci_arttext>. Acesso em 10-12-2012 
 
153Uma dos mecanismos de reestruturação foi a criação de órgãos fiscalizadores das atividades dos magistrados 
e do Ministério Público que estabelecem medidas para se obter uma melhor prestação destas funções da justiça, 
respectivamente, CNJ e CNMP. De acordo com posição do STF funcionam como órgãos externos estando este 
entendimento descrito na ADI n. 4.638. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo653.htm>. Acesso em 20-05-2013.  
 
154 Art. 5º, da Constituição Federal 
(...)  
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
 
155Supremo Tribunal Federal. O Pacto de São José a Costa Rica tem caráter supraconstitucional conforme 
posição do STF no RE 466. 343-1. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf>. Acesso em 
05-03-2013.  
 
156 Art. 8º - Garantias judiciais, do Pacto de São José da Costa Rica. 
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direito fundamental, mediante inclusão do inciso LXXVIII, no elenco desses direitos 

consagrados na Carta Magna. O fundamento da reforma constitucional neste 

aspecto foi de trazer a validade e a aplicação do direito fundamental inserido no art. 

5º, XXXV157.    

Nessa perspectiva, fortaleceram-se vozes doutrinárias segundo as quais o 

acesso à justiça não se restringe à garantia do direito de provocação da tutela 

judicial. Como se ressaltou, esse é um movimento mundial em prol da ampliação da 

concretização dos direitos, sem procrastinações, a fim de que o direito material seja 

plenamente respeitado no mundo dos fatos.    

Conforme Luis Guilherme Marinoni158, para que o Acesso à Justiça 

corresponda ao comando constitucional, é premente o exercício do direito de 

provocar o Estado e de receber a correspondente prestação de maneira efetiva e 

tempestiva. É assim que se garante o acesso à ordem jurídica justa159. 

Adicionalmente, ao propiciar uma justiça célere, é mandatório manter íntegro o 

respeito ao princípio do contraditório e demais princípios correlatos com a aplicação 

do processo justo. A conotação contemporânea de justo160 implica, em paralelo à 

justiça da decisão, o zelo por todas as garantias processuais.  

                                                                                                                                                   
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz 
ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
 
157Art. 5º da Constituição Federal 
(...) 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
 
 
158MARINONI, Luis Guilherme. Garantia de tempestividade da tutela jurisdicional e duplo grau de jurisdição. In: 
TUCCI, José Rogério Cruz e (coord.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 218. 
 
159DINAMARCO, Cândido Rangel apud SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. A dignidade da pessoa humana 
e o prazo razoável do processo. A responsabilidade do Estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional. 
In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coords.). Tratado Luso-Brasileiro da dignidade humana. 
São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 1182.  
 
160 A noção de justiça de acordo com Kelsen é relativa: “Não sei, nem posso dizer, o que é justiça, a justiça 
absoluta que a humanidade está buscando. Devo contentar-me com uma justiça relativa e só posso dizer o que é 
justiça para mim. A justiça, para mim, é uma ordenação social sob cuja proteção pode prosperar a busca da 
verdade. A “minha” justiça, portanto, é a justiça da liberdade, a justiça da democracia: em suma, a justiça da 
tolerância. KELSEN, Hans. O Problema da Justiça. Tradução: João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p. XXXI. 
No entanto, contemporaneamente ela tem um significado mais complexo por não se restringir a satisfação das 
partes. A justiça passa a também se referir ao direito das partes de usufruir o seu direito. Porém, muitas vezes 
isto não ocorre, haja vista a morosidade de se obter o título judicial. Há ainda o entendimento de justo na 
concepção da preservação das garantias processuais a fim de preservar a integridade da ordem jurídica justa.   
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Ao inserir o princípio de modo expresso no ordenamento a mens legis foi no 

sentido de eliminar barreiras, como a procrastinação e a realização de atos 

processuais desnecessários, na senda da economia processual, no cumprimento da 

atividade jurisdicional. Não há, como afirma Luis Guilherme Marinoni161, um prazo 

determinado para a instrução processual.  Todavia, está presente um critério que 

“faz surgir ao juiz o dever de respeitando os direitos de participação adequada das 

partes, dar a máxima celeridade ao processo”. Dessa forma, a concepção atual não 

deixa de aplicar a observação feita por Aristóteles exposta em Ética a Nicômaco162, 

ao assinalar que cada processo tem seu tempo de amadurecimento, o qual só pode 

ser observado na análise do caso concreto.  

 Além disso, incluiu-se o requisito da Repercussão Geral nas matérias de 

Recurso Extraordinário (cuja competência é do STF) e a edição de Súmulas 

Vinculantes pela Corte Constitucional. Tais iniciativas buscam melhorar a qualidade 

da atividade jurisdicional no Supremo Tribunal Federal, promovendo celeridade à 

pacificação das lides e harmonia das decisões sobre temas de natureza análoga. 

É significativo o aumento da carga de demandas apresentada ao Supremo, 

devido ao rol extensivo de direitos previstos na Carta de 1988, na esteira do 

neoconstitucionalismo163. A força do constitucionalismo de direitos no Brasil, 

conforme análise de Eduardo Cambi164 encontra explicação na posição de hierarquia 

do diploma normativo, mas também “pela quantidade e profundidade das matérias 

que disciplinou”, ao mesmo tempo em que opera como fundamento de validade das 

regras processuais.  

Nesse contexto, no Estado brasileiro, alguns direitos dependem de iniciativa 

do legislador quanto a sua definição e regulamentação em sede infraconstitucional; 

outros demandam do ente governamental a formulação e implementação de 

                                                                                                                                                   
 
161MARINONI, Luiz Guilherme. Direito fundamental à duração razoável do processo. In: Biblioteca Digital 
Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 10, n. 51, set. 2008. Disponível em: 
<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo =55455>. Acesso em 17-12-2012.  
 
 
162ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Edison Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2007, p. 148- 149. 
 
163SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil. Disponível em: 
<http://www.editoraforum.com.br/sist/conteudo/lista_conteudo.aspFIDT_CONTEUDO=56993>. Acesso em 15-10-
2012. 
 
164CAMBI, op cit, nota  138, p. 2 
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políticas públicas.  Todavia, um dos problemas quanto à efetividade desses direitos 

repousa na inércia ou omissão dos aludidos poderes. Na persistência de lacunas 

quanto à prestação positiva, os indivíduos batem às portas do Judiciário, no 

propósito de usufruir de direitos consagrados na Lei Maior.165  

Nesse passo, vem a lume a judicialização de direitos, fenômeno que tem dado 

origem a inúmeras discussões quanto à legitimidade e limites do Poder Judiciário 

para atuar no sentido da implementação de direitos.166  

                                                
165De acordo com o entendimento do STF os direitos fundamentais se encontram dispersos em todo o texto da 
Constituição. Quanto a espécies destes direitos Canotilho afirma que eles atuam como um direito de defesa do 
cidadão, sob duas perspectivas. Em um plano objetivo em que veda a ingerência do Estado na esfera individual. 
No outro é subjetivo que tange as liberdades positivas - exercer os direitos fundamentais e as liberdades 
negativas e que exigir que o Poder Público deixe de ser omisso. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria do Estado. 7ª Ed. São Paulo: Almedina, 2013, p. 472. 
 
166ADPF 45: ABRIL DE 2004 

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA 
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA 
DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE 
GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, 
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO 
LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA 
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE 
INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS 
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). 
Não obstante a superveniência desse fato juridicamente relevante, capaz de fazer instaurar situação de 
prejudicialidade da presente argüição de descumprimento de preceito fundamental, não posso deixar de 
reconhecer que a ação constitucional em referência, considerado o contexto em exame, qualifica-se como 
instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, previstas no texto da Carta 
Política, tal como sucede no caso (EC 29/2000), venham a ser descumpridas, total ou parcialmente, pelas 
instâncias governamentais destinatárias do comando inscrito na própria Constituição da República. 
Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal põe em evidência, de modo particularmente 
expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do 
gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais - que se identificam, enquanto 
direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO) -, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, 
comprometer, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional: 
"DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO 
PODER PÚBLICO. 
- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. 
A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 
normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que 
nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a 
inconstitucionalidade por ação. 
- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em 
ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de 
prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere 
ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a 
providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público
 ....................................................... 
- A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto 
constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 
fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e 
princípios da Lei Fundamental." 
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 
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Esse conjunto de fatores, de certa forma, justifica a sobrecarga da Corte 

Constitucional, o que se reflete no anseio pela busca da celeridade da prestação 

jurisdicional, não obstante a relevância de suas responsabilidades.167    

Além da positivação das políticas públicas e à expansão de princípios 

constitucionais a todos os ramos do direito, muitas demandas passaram a ser 

submetidas ao Supremo, principalmente pela via recursal. Essa inferência encontra 

amplo respaldo doutrinário, a exemplo das considerações de Elpídio Donizete168 , ao 

identificar “efeito expansivo e irradiador das normas constitucionais – nucleares de 

todo o sistema, cuja força normativa se espalha sobre todo o ordenamento jurídico”.  

                                                                                                                                                   
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta 
Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS 
VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 
1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo. 
Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando 
os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem 
a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 
impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. 
Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter 
programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO).  
Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à "reserva 
do possível" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 1999, Norton, New York), 
notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração 
(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, 
prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. 
É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de 
seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado 
às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. 
 
167A fim de regular o tema o IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Processual) elaborou um Anteprojeto de Políticas 
Públicas em que tem como finalidade regular o processo judicial relativo a este tema, vez que na atualidade lhe 
são aplicadas as regras do processo civil ordinário. Aplicando, assim, o entendimento de que a efetividade 
também é atingida quando se defere um processamento adequado, respeitando-se o devido processo legal sob 
este viés.   
 
168DONIZETTI, Elpídio. Um novo CPC: Análise das principais inovações do projeto de Lei do Senado n. 
166/2010. [S.l], 12 nov. 2010, p. 2. Disponível em: <http://www.editoraatlas.com.br/elpidiodonizetti/index.aspx>. 
Acesso em 20-06-2012. 
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O requisito da repercussão geral encontra suporte no art. 102, §3º169, 

regulamentado pela Lei 11. 418/2006 que inseriu o art. 543-B no Código de 

Processual Civil, que permite filtrar as demandas a serem apresentadas ao 

Supremo, com realce aos critérios de relevância jurídica, política, social ou 

econômica.  

Esta exigência é fruto da característica da Corte brasileira, uma vez que as 

matérias levadas a seu julgamento não se restringiam a questões de repercussão 

social. Não raro, as partes se valiam da possibilidade de impetração de recursos à 

Corte, como estratégia procrastinatória, alegando violação a comando constitucional. 

Entre as consequências da quantidade de julgamentos submetidos, merecem relevo 

a (in)segurança jurídica, a (i)mutabilidade da coisa julgada, bem como a explicável 

lentidão no deslinde da causa. 

 A lei que regulamenta a Repercussão Geral determina a necessidade da 

controvérsia (multiplicidade de demandas) para admissão do recurso, o que implica 

a existência de outros Recursos Extraordinários sobre conflito de igual natureza. 

Nessa circunstância, escolhe-se processo representativo, ficando suspensos os 

demais recursos. Excepcionalmente, o efeito pode não operar, a  juízo do relator do 

processo. 

Outra novidade trazida pela Emenda foi a possibilidade da edição de Súmulas 

Vinculantes170, de inspiração na teoria norte-americana do Stare Decidis171. Nesse 

sentido, sublinha-se o julgado da Corte Californiana172 que define esta teoria: 

“[u]nder the doctrine of stare decisis, all tribunals exercising inferior jurisdiction are 

                                                
169§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
 
170Desde sua apresentação na proposta de Emenda o instituto causa controvérsias porque, em linhas gerais, o 
Supremo estaria legislando – o que usurpa suas funções. No entanto, após um período de diminuição de debates 
quanto a sua necessidade o tema retornou a ter força considerando a PEC 33.  
 
171Ao trazer esta teoria para ser aplicada no direito pátrio há como afirma Luciano Benetti Timm e Manoel 
Gustavo Neubarth Trindade: “uma administração da Justiça de maneira mais pragmática, racional e eficiente”. 
TIMM, Luciano Benetti; TRINDADE, Manoel Gustavo Neubarth. As recentes alterações legislativas sobre os 
recursos aos Tribunais Superiores: a repercussão geral e os processos repetitivos sob a ótica da law and 
economics. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, v. 178, p. 175.   
 
172Auto Equity Sales, Inc. v. Superior Court, 57 Cal. 2d 450 (1962). Disponível em: 
<http://www.courts.ca.gov/documents/episcopal4.pdf>. Acesso em 02 -12-2013.  
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required to follow decisions of courts exercising superior jurisdiction”173. No 

entendimento de Dunn Mersky174, a stare decisis pode ser interpretada como um 

princípio jurídico aplicável a determinados fatos, vinculando os casos subsequentes. 

O não cumprimento deste precedente é exceção a ser justificada pelo juiz.    

O primeiro instituto brasileiro com a feição da teoria norte-americana dos 

precedentes foi Súmula Vinculante, prevista no art. 103-A da Constituição da 

República, com redação da Emenda 45175 e ulterior regulamentação da Lei n. 11. 

417/06, que dispõe sobre constituição, alteração e revogação da súmula. 

É pertinente referir que as súmulas já marcavam presença no ordenamento 

jurídico; mas apenas com caráter referencial, de orientação aos demais tribunais 

quanto a assuntos controversos, que chegavam a Corte.176 

Já as Súmulas Vinculantes têm conotação de decisão do órgão jurisdicional 

impregnada do status de precedente, em relação aos processos posteriores. Nesse 

caso, a decisão representa um paradigma, de cumprimento obrigatório, sob pena de 

abrir espaço ao mecanismo processual da Reclamação.  

O objetivo precípuo foi solucionar a morosidade (reduzir o quantitativo de 

causas), a estabilização dos julgados/uniformização da jurisprudência, promovendo 

a segurança jurídica.  

                                                
173Tradução livre: "A doutrina do stare decisis, todos os tribunais que exercem jurisdição inferior são obrigados a 
seguir as decisões dos tribunais que exercem jurisdição superior". 
 
174MERSKY, Ron M; DUNN, Donald. Assignments to Fundamentals of Legal Research. 8. ed. New York: 
Foundation Expresse,  2002, p. XXXV. 
 
175Art. 103-A, da Constituição Federal - O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais 
haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 
poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, 
conforme o caso. 
 
176De acordo com Nelson Nery Junior as súmulas são o conjunto de teses jurídicas que expressam a 
jurisprudência dominante. In: NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 86. 
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O postulado da segurança jurídica orienta-se à integridade das decisões, 

impedindo incertezas e surpresas aos jurisdicionados enquanto estiverem nas 

mesmas situações de direito, que ensejaram determinada decisão ou relação 

jurídica.  A esse respeito, merece reflexão o magistério de Celso Antonio Bandeira 

de Melo:  
 
é a segurança jurídica, a estabilidade, o que norteia a conduta dos homens. Daí que 
o Direito não poderia alhear-se disto. Não teria sequer como existir a não ser 
apoiado sobre esta base estrutural. Eis porque o princípio da segurança jurídica é, 
provavelmente, o maior de todos os princípios fundamentais do Direito, já que se 
encontra na base dele, em seu ponto de partida177.  
 
  

O novo instituto acrescentou nova possibilidade às súmulas, devido a sua 

observância obrigatória pelo Executivo e Judiciário178 em todos os graus de 

jurisdição, ao mesmo tempo em que seu descumprimento enseja Reclamação 

perante o Supremo, como acima indicado. Conforme explica Rodolfo de Camargo 

Mancuso179 o legislador combinou a “prática do binômio justiça-certeza, que constitui 

o cerne do próprio Direito e a razão de ser da atividade judiciária do Estado”.  

No entanto, Elizabeth Cristina Campos Martins de Freitas identifica que as 

Súmulas Vinculantes existiam no ordenamento, carecendo apenas de 

regulamentação. De acordo com entendimento da autora em tela: 
 
Na prática, as súmulas passaram a ter efeito quase vinculante, em decorrência de 
uma tendência facilmente constatável dos magistrados em se pautar nos julgados 
dos Tribunais Superiores para decidir as questões a eles apresentadas. Assim, 
pode-se constatar que em grande parte a jurisprudência acaba servindo de norte a 
novas questões análogas, por isso a mesma se mantém em grande parte sob o 
controle do Tribunal Superior ou do Supremo, seja por dispositivos similares de 
trancamento de recursos, seja pela aplicação, de forma mais abrangente, do art. 557 
do CPC. [...] Assim, constata-se que a Súmula Vinculante, de certa forma, já existe 
em nosso ordenamento, mas não de forma explícita. Não obstante, quando surge 
uma proposta de emenda à Constituição, com pressupostos previamente traçados, 

                                                
177BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Segurança jurídica e mudança de jurisprudência. In: Revista de Direito 
do Estado – RDE. Rio de Janeiro: 2007, abril-junho, ano 2,  v. 6, p. 329. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/professor/celso-antonio-bandeira-de-mello>. Acesso em 10-12-2013. 
 
178A vinculação não se opera quanto ao Legislativo, sob pena de quebra da separação de poderes - princípio 
este previsto no art. 2º, CRFB. A função legislativa típica pertence ao  Poder Legislativo e caso estendesse e ele 
a vinculação dos efeitos da Súmula Vinculantes, considerando as suas características de abstratização, 
generalidade e efeitos prospectivos, o STF estaria legislando no lugar do poder a qual compete editar as leis.  
 
179 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 2 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 350- 351. 
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no sentido de se sedimentar a Súmula Vinculante como instituto jurídico, os ânimos 
parecem ficar exaltados e a discussão fica acirrada180.   

 

Posteriormente, a exemplo das Súmulas Vinculantes e da Repercussão Geral 

para os Recursos Extraordinários (cuja competência é do STF), que passaram a 

atuar como filtro dos processos ao órgão acarretando a diminuição de causas, 

promoveu-se alteração legislativa na mesma linha do processamento de recursos 

perante o STJ.  Trata-se de procedimento paralelo ao julgamento do Recurso 

Especial, que é o recurso-paradigma, quando houver interposição de múltiplos 

recursos, lastreados aa mesma fundamentação jurídica, como se apresentará a 

seguir. 

 
5.3 As reformas no direito processual  

 

Com o advento da exigência constitucional da prestação jurisdicional 

tempestiva, promoveram-se reformas para reestruturar os institutos, em coerência 

com o binômio celeridade e efetividade.  

Quando a atividade judicial é provocada devido à violação ou ameaça ao 

direito subjetivo, o Acesso à Justiça previsto no ordenamento se apresenta ainda 

como de natureza meramente formal181, considerando apenas o que é posto na lei, 

pois o direito processual, muitas vezes, está desatualizado. A demora faz com que o 

título judicial não seja capaz de produzir efeitos em determinadas situações, 

revelando-se inócuo no mundo dos fatos. Como é compreensível, tal situação 

provoca insatisfação social, porque os jurisdicionados precisam enfrentar a demora 

da cognição e, consequentemente, um título judicial sem resposta adequada, ao 

mesmo tempo em que a pulverização de demandas pode produzir decisões 

diferentes, não raro, divergentes.     

Esse contexto ensejou diversas reformas no vigente Código. As primeiras 

foram a partir dos anos 1990 (antecedentes as mudanças empreendidas pela EC 
                                                
180FREITAS, Elizabeth Cristina Campos Martins de. A aplicação restrita da súmula vinculante em prol da 
efetividade do direito. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2004, julho-agosto, n. 116, 
2004, p. 186. 
 
181Como indica Aluisio Gonçalves de Castro Mendes a quantidade de julgamentos a serem submetidos 
aumentou após 1988 em todas as instâncias. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios 
de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 31.  
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45). À época, avaliava-se como difícil a ampla reforma das regras processuais, que 

dependeria da formulação e aprovação de novo Código, através de mudanças 

quanto ao processamento das lides. Assim sendo, foram efetuadas mudanças 

pontuais. Em especial, cuidava-se de diminuir a solenidade e formalidade dos atos 

processuais, características do Código de Processo Civil de 1973, elaborado sob 

influência do Ministro Buzaide182, cuja inspiração adveio das ideias de Liebman. 

Nesse sentido, é relevante o esclarecimento de Cândido Dinamarco, ao informar que 

as reformas vieram: 

 

 
com a tônica da deformalização dos atos processuais e agilização do procedimento, 
antecipação de tutela, aprimoramento das decisões e zelo para a efetividade dos 
julgados, é uma revisitação dos institutos processuais visivelmente sugerida pela 
terceira das ondas renovatórias do direito processual (aprimoramento interno do 
sistema). .  
    

 

Portanto, as alterações eram específicas objetivando trazer maior fluidez nos 

atos, diminuindo o formalismo do vigente, de maneira a adapta-se à realidade 

forense e enfrentar a morosidade da justiça.   

Neste sentir, a primeira grande reforma ocorreu em 1994, trazendo a 

possibilidade de conceder a tutela antecipada e, após, novo regime para o recurso 

de agravo (Lei n. 8.950/94).  

Subsequentemente, procedeu-se à elaboração de microssistema processual - 

Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95) - para que determinadas demandas 

consideradas menos complexas fossem abordadas mediante processo de solução 

mais rápida e menos formal. 

Na interpretação de Candido Rangel Dinamarco: 

 
o processo civil brasileiro vive nesta primeira década do século XXI um período de 
turbulência, insegurança e estonteantes perplexidades, diante do desordenado e 
arbitrário fluxo de leis que, em breve, transformaram seu Código em uma caricata e 
incompreensível colcha de retalhos.183 

 

                                                
182THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e Efetividade na prestação jurisdicional. Insuficiência na reforma 
das leis processuais. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, julho n. 125, p.  
 
183DINAMARCO, Candido Rangel Instituições de Direito Processual Civil. v 1. 6 Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 
p. 17    
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Todavia, as alterações processuais não conseguiram lograr o êxito almejado. 

Logo, constatou-se que não bastava a mudança no andamento dos atos que 

compõem o processo atingisse a efetividade do Acesso à Justiça, em sua vertente 

contemporânea. Fazia-se premente mudança profunda na estrutura do Judiciário, 

para corresponder às expectativas sociais, tal como definido na Constituição da 

República184. Tais pressupostos justificaram a reforma na Constituição, o que ocorreu  

com a Emenda, tendo em vista a positivação do princípio da efetividade e os novos 

instrumentos processuais inspirados na Carta Magna.  

Além da mudanças no corpo do texto constitucional, que acima foram 

expostas, a EC 45 desencadeou uma série de inovações ao corpo do CPC de 73, 

totalizando ao todo nove leis que alteraram diversos dispositivos.  

Contudo, tais mudanças ensejaram a discussão sobre violação constitucional 

quanto a algumas novas regras e o questionamento quanto à busca desenfreada 

pela celeridade, o que trouxe a lume a discussão entre os ideais de justiça rápida X 

apressada.    

Embora as reformas tenham sido interpretadas como positivas para corrigir e 

adaptar o processo à modernidade das relações jurídicas, entende-se que elas 

foram prejudiciais, como afirma Araken de Assis185, quando afirma que: “Essas 

reformas mais serviram para criar problemas do que resolver os antigos. Mesmo 

diante desse quadro, nunca foi feito um levantamento empírico que identifique quais 

os problemas a serem corrigidos”. 

Como exposto, apesar das reformas, persistiu o problema da falta de 

celeridade, em paralelo à inefetividade, que não inclui diferença entre as decisões 

judiciais, causando a insegurança jurídica. Portanto, extraí-se que as reformas 

minimizaram os problemas; no entanto, permaneceu a ineficiência da estrutura da 

                                                
184 Art. 92, da Constituição Federal - São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I A - o Conselho Nacional de Justiça; 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios 
 
185Revista Consultor Jurídico. Para Desembargador, novo CPC é mistura feita sem direitrizes. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2013-out-07/cpc-mistura-feita-diretriz-definida-desembargador>. Acesso em 08-10-
2013. 
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máquina judicial e o dilema da falta de jurisprudência unificada – tema que suscita 

debates quanto à necessidade de unificação das decisões judiciais a partir do uso 

preponderante da jurisprudência.  

As modificações efetuadas num primeiro momento orientaram-se para reduzir 

a solenidade dos atos e para a tutela de urgência (a possibilidade de tutela 

antecipada); após em sede recursal e, por fim, na execução do título judicial.  

Quanto aos últimos, as reformas iniciaram após o advento da Emenda 

Constitucional 45. No que tange o provimento jurisdicional o caminho escolhido foi a 

aplicação de precedentes com natureza vinculante, aproximando-se da Justiça do 

common Llaw.  

Na atualidade, o dilema são as causas repetitivas. Ao serem ajuizadas por 

iniciativa individual passam a ser classificadas como “pseudo-individuais”, pois 

afetam a diversos indivíduos com a mesma base jurídica (e, como se verifica na 

legislação comparada, admite-se, também, quanto à semelhança ao fato). A busca 

de solução ao problema deu origem ao segundo ciclo de reformas, quando, a partir 

de 2005, internalizaram-se institutos do direito comparado em que se confere ênfase 

à jurisprudência para promover justiça adequada. 

  

5.4 Os Recursos Repetitivos no Código de Processo Civil 
 

Sob o fundamento da premência de enfrentar os obstáculos trazidos pelas 

demandas repetitivas aos Tribunais186 e, à luz do êxito dos novos mecanismos  para 

o julgamento concentrado por meio da fixação de jurisprudência (Súmulas 

Vinculantes e o pré-requisito da necessidade de demonstração de Repercussão 

Geral), o legislador estendeu a política dos precedentes ao Tribunal de matéria 

                                                
186Sobre o reflexo das demandas desta natureza Humberto Dalla faz a seguinte observação: “Na realidade, a 
complexidade da sociedade moderna, com intrincado desenvolvimento das relações econômicas, dá lugar a 
situações nas quais determinadas atividades podem trazer prejuízos aos interesses de um grande número de 
pessoas, fazendo surgir problemas desconhecidos às lides meramente individuais. Assim, os direitos e os 
deveres não se apresentam mais, como nos Códigos tradicionais, de inspiração liberal-individualística, como 
direitos e deveres essencialmente individuais, mas meta-individuais e coletivos. Portanto, continuar, conforme a 
tradição individualística, a atribuir direitos exclusivamente a pessoas individuais significaria tornar impossível uma 
efetiva proteção jurídica dos direitos coletivos”. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A dimensão da garantia 
do acesso à justiça na jurisdição coletiva. Disponível em: 
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/dimensao_da_garantia_do_acesso_a_justica_na_jurisdicao_coletiva_
061103.pdf>. Acesso em 24-06-2012, p. 7-8.  
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infraconstitucional: Superior Tribunal de Justiça. A esse órgão criado, com a 

Constituição de 1988, cabe a proteção da lei federal, conforme descrito no art. 105: 
 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

 

Sugerido pelo então Ministro Athos Gusmão Carneiro187, o mecanismo de 

uniformização eleito foi o sistema dos procedimentos-modelo aplicados no direito 

comparado, como exposto no Capítulo 1 (guardada as diferenças para o 

processamento aplicado na Europa).  

 Como descrito, na Espanha, aplica-se este mecanismo de resolução coletiva 

nesta fase processual. Não obstante, há diferenças entre a previsão do ordenamento 

brasileiro e espanhol, porque no último se adota o sistema opt-in e é sobre o 

processo administrativo. Em contrapartida na Inglaterra, Alemanha e Portugal a 

incidência ocorre em processos que tramitam no juízo de primeiro grau.  

A inserção dos recursos repetitivos foi uma das alterações no corpo da 

legislação processual (Código de Processo Civil) subsequente à Emenda 

Constitucional 45 de dezembro de 2004, que integra a segunda fase da reforma 

processual. Da mesma maneira que todo o Judiciário, foi inevitável um colapso no 

STJ onde deságuam todas as questões que versam sobre lei federal.  

O propósito de diminuir a quantidade de feitos e concretizar a celeridade em 

sede de STJ é descrito na Exposição de Motivos da lei188 que insere esta técnica de 

julgamento189.  

O instituto do Recurso Repetitivo vem trazer a racionalidade aos recursos; ele 

terá preferência em relação aos demais, salvo quando se tratar de ações 

                                                
187LEITE, Gisele. Comentários a Lei de Recursos Repetitivos. Disponível em: 
<http//:www.abdcp.or.br/Gisele%20Leite000_09.pdf>. Acesso em 05-10-2012. 
 
 
188Câmara dos Deputados. Disponível em: <http:// www.camara.gov.br/silega/integras/465291.pdf.>. Acesso em 
02-06-2012. 
 
189A justificativa, portanto, de se valer de precedentes difere entre as Súmulas Vinculantes e Recurso Repetitivo, 
uma vez que esta manifestamente perquire-se a celeridade.  
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constitucionais190. A celeridade é assegurada, também, pelo fato de o tempo de 

sobrestamento dos recursos de ser, no máximo 180 dias, conforme art. 1º da 

Resolução que trata da aplicação internamente no Tribunal Superior. Portanto, a 

celeridade do julgamento dos recursos também mantém vínculo com o tempo 

estabelecido para que se leve o procedimento a plenário. 

 Preserva-se o processo civil constitucional, o contraditório e a ampla defesa, 

garantindo aos afetados a participação no processo. Nesse linha de entendimento, 

cabe destaque a figura do amicus curae que, como esclareceu Eduardo Talamini191, 

encontram espaço para trazer relevantes informações e contribuir ao melhor 

julgamento do recurso modelo. Ademais, o mecanismo favorece a uniformização da 

jurisprudência do próprio Tribunal, impedindo divergência entre as Turmas, por não 

realizarem interpretação jurídica diversa em processos diferentes referentes ao 

mesmo tema.  

Os REsp identificados como repetitivos se diferenciam dos demais por 

conterem multiplicidade de feitos versando sobre o mesmo fundamento de direito. A 

multiplicidade pode estar instalada ou identificar-se a potencialidade de vir a ocorrer, 

como previsto no procedimento-modelo vigente na Inglaterra. 

O reconhecimento da importância desse instituto parece claro, quando se leva 

em consideração a rapidez na tramitação entre o Projeto de Lei n. 1.213/07 

apresentado ao Congresso Nacional e a promulgação da lei levou menos de um 

ano192. O projeto deu origem à Lei n. 11.672/08 que inseriu o art. 543- C na redação 

do Código de Processo Civil.  Todavia, a lei não teve aplicação imediata: houve a 

necessidade de regulamentação interna pelo STJ que, com base nas disposições do 

Regime Interno – art. 21, XX193, aprovou a Resolução 8194.  

                                                
190NOGUEIRA, Daniel Moura. A nova sistemática do processamento e julgamento do Recurso Especial 
Repetitivo Art. 543-C, CPC. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 164, n. 235, p. 
241. 
 
191TALAMINI, Eduardo.  Julgamento de recursos no STJ 'por amostragem'. Disponível em: 
<http://www.justen.com.br/informativo>.  Acesso em 05-01-2012.  
   
 
192TAVARES JUNIOR, Homero Francisco. Recursos Especiais Repetitivos: aspectos da lei 11. 670/ 2008 e da 
Res. 8/ 2008 do STJ. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, dezembro, ano 33, v. 166, 
p. 190-202.    
 
193Superior Tribunal de Justiça. Resolução n. 8/2008. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/17559/Res_8_2008_PRE.pdf;jsessionid=8DAECE51C71A67F6
F5A4AC5CFDA948A3?sequence=4>. Acesso em 03-03-2013.  
 



 

 97

Na realidade, essa foi a segunda Resolução quanto à matéria, pois a anterior 

de n. 7 foi alvo de diversas críticas, sob argumento de usurpação do Presidente do 

Tribunal na edição da referida Resolução. De acordo com Carlos Alberto 

Etcheverry,195 sucintamente, a Resolução n. 7 feria as disposições do art. 96, I, a e 

44, CRFB. 196 Assim sendo, o novo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 

sete de agosto de 2008, editou nova Resolução para a aplicação dos Recursos 

Repetitivos.  

Ao analisar o dispositivo do CPC, verifica-se que a formação do incidente 

requer dois requisitos concomitantes: a multiplicidade de recursos e versar sobre a 

mesma questão de direito.  

Os recursos de competência dos Tribunais Superiores possuem natureza 

extraordinária, vez que se limitam à análise jurídica de violação a lei federal. Em 

outras palavras, não se desenvolve instrução processual quanto a fatos que levaram 

à provocação da tutela,197 Nessa linha de entendimento, há súmula que veda a 

análise fática de recursos desta natureza198, estabelecendo apenas reexame da 

matéria de direito, sendo proibida qualquer produção probatória.   

                                                                                                                                                   
 
194Os Tribunais Estaduais também internamente regularam o processamento do Recurso Repetitivo, 
determinando o órgão de competência para envio do Recurso Especial sob esta forma. No TJRJ se encontra a 
Resolução n. 3 de 2009.  Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/institucional/vice_pres/3vice_pres/3vice_resolucoes.jsp>. Acesso em 20-04-2013. 
 
195ETCHEVERRY, Carlos Alberto. STJ: A Súmula Vinculante por via oblíqua. Disponível em: 
<http//:www.jus.com.br/revista/autor/carlos-alberto-etcheverry>. Acesso em 05-01-2013.  
   
196Art. 96, da Constituição Federal - Compete privativamente: 
I - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e 
das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos; 
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo 
exercício da atividade correcional respectiva; 
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição; 
d) propor a criação de novas varas judiciárias; 
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo 
único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei; 
f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados; 
 
Art. 44, da Constituição Federal - O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
 
197WAMBIER, Teresa Arruda. Recurso Especial, Extraordinário e Ação rescisória. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 244. 
 
198Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 
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Este requisito apresenta diferencial em relação à legislação comparada, pois 

no direito europeu abarca-se a multiplicidade de direito e de fato. 

Após constatada a repetitividade da questão em uma pluralidade de recursos, 

ou a potencialidade de sua ocorrência, é constituído o processamento do incidente. 

Para tanto, elege-se um recurso que será levado a julgamento, enquanto os demais 

aguardam o deslinde do mesmo, tendo em vista que os efeitos da decisão são 

vinculantes aos demais recursos que versam sobre o mesmo direito199.  

A escolha do recurso representativo/modelo é efetuada de acordo com a 

dimensão qualitativa e quantitativa, não havendo previsão expressa quanto à 

quantidade exigida200.  

O aspecto qualitativo do recurso paradigma é aquele em que estão presentes 

os melhores argumentos201, não apenas no exposto na peça de oferecimento do 

recurso (seja de razão ou contrarrazões), mas em toda a instrução processual, 

desde o ajuizamento da demanda na via ordinária.202  Para ser processado no 

Tribunal, o recurso ganhará o status de procedimento-modelo quando contiver as 

melhores controvérsias no que tange a questões de direito repetidas, conforme teor 

do art. 543-C:  
 
Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.  
§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos 
representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal 
de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento 
definitivo do Superior Tribunal de Justiça. 
 
 

Essa formulação guarda semelhança com o exposto na Resolução do STJ, 

que se pronuncia em favor de uma coletânea de recursos modelo, da qual se 
                                                
199 Art. 1º da Lei n. 11.672/2008 
(...) 
§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: 
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior 
Tribunal de Justiça; ou 
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da 
orientação do Superior Tribunal de Justiça. 
 
200 Como verificado ao estudar a KapMuG, no Capítulo 1, para que haja o julgamento do Musterverfahren há a 
necessidade de dentro do lapso temporal estabelecido haver dez pleitos.  
 
201SEREAU JUNIOR, Marcos Aurélio; REIS, Silas Aurélio. Recursos Especiais Repetitivos no STJ. São Paulo: 
Método, 2009, p. 51.   
 
202TALAMINI, Eduardo.  Julgamento de recursos no STJ 'por amostragem'. Disponível em: 
<http://www.justen.com.br/informativo>.  Acesso em 05-01-2012.  
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escolherá ao menos um de cada ministro relator, tendo em vista contar com a maior 

diversidade de fundamentos e argumentos quanto ao objeto de direito.   
 
Art. 1º - Havendo multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica 
questão de direito, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido 
(CPC, art. 541) admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os 
quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando os demais 
suspensos até o pronunciamento definitivo do Tribunal.  
§ 1º Serão selecionados pelo menos um processo de cada Relator e, dentre esses, 
os que contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos 
no recurso especial. 
   

Quanto à natureza jurídica, trata-se de procedimento especial, haja vista a 

formação de um incidente, conforme expõem Fredie Didier Jr. e Leonardo José 

Carneiro da Cunha.203 Isto ocorre, por ser formado novo procedimento diferente do 

processo recursal que é o principal. Sob esse enfoque, há dois procedimentos 

simultâneos em curso: o recurso em si e o incidente. O último envolve julgamento 

em bloco, devido à repetição do fundamento jurídico, e será julgado anteriormente 

ao recurso propriamente dito. Ele é constituído no intuito da “fixação de uma tese 

jurídica geral, semelhante ao de um processo coletivo em que se discutam direitos 

individuais homogêneos. Trata-se de incidente com objeto litigioso coletivo”204. 

Como exposto, a admissibilidade do recurso repetitivo leva ao sobrestamento 

dos demais, no intuito da formação do precedente em segundo grau e a 

concentração dos recursos. No entanto, excepcionalmente, é possível que não se 

efetive a suspensão; precisamente, conforme esclarecimento de Athos Gusmão 

Carneiro205 quando a parte demonstrar inexistência de identidade jurídica dos 

fundamentos legais.206  

A não vinculação, em caráter excepcional, também pode ocorrer no caso de 

divergência entre o acórdão recorrido que ensejou o REsp e a decisão do 

                                                
203DIDIER JR., Fredie.; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação 
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 11 ed. Bahia: Editora JusPodium, v. 3, 2013, p. 304. 
 
204DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo 
nos tribunais. 9. ed. Bahia: Editora JusPodium, v. 3, 2013, p. 305.  
 
205CARNEIRO, Athos Gusmão. Primeiras Observações sobre a lei dos recursos repetitivos no STJ. In: Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, junho, ano 33, n. 160, p. 15.  
 
206Na Resolução anterior havia a previsão desta ser extensiva a processos de primeiro grau, todavia, a 
Resolução 8 não fez a mesma previsão. Neste sentido, alega Luis Wambier e Rita de Cássia Correa 
Vasconcelos que esta regulamentação anterior era prejudicial e poderia causar lesão grave e de difícil reparação. 
WAMBIER, Luis Rodrigues; VASCONCELOS, Rita de Cássia Correa. Recursos Especiais Repetitivos: Reflexos 
das Novas Regras (Leis 11.612/2008 e Resolução 8 do STJ). In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, setembro, v. 163, p. 33. 
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julgamento de recurso em bloco. Em caso contrário, a não admissão da exceção 

feriria o devido processo legal, por impor a tese jurídica207.   

Outra observação quanto aos efeitos do recurso repetitivo é que, embora a 

Resolução n. 7 dispusesse sobre a suspensão em primeiro grau, a interpretação da 

época é de que iria operar em face dos acórdãos. Este era o entendimento extraído 

ao analisar a redação da mencionada Resolução, pois conforme expõem Luis 

Rodrigues e Rita de Cassia Correa Vasconcelos208 argumentam que tal previsão era 

ilegítima, pois somente pode haver decisões com natureza vinculante a todos os 

graus, quando respeitado o teor das súmulas,. 

No que se refere ainda ao processamento, a lei é omissa quanto à desistência 

da possibilidade do recurso, o que justifica divergência na doutrina. Um 

entendimento é pela impossibilidade de desistir: de acordo com Fredie Didier209 o 

incidente recursal tem a característica de “uma feição coletiva, não devendo ser 

objeto de desistência, da mesma forma que não se admite a desistência em ações 

coletivas (Ação Civil Pública e Ação Direta de Inconstitucionalidade)”. 

Na mesma linha, o STJ posiciona-se pela sua inadmissibilidade. Nos votos 

expressos nos procedimentos em as partes informam a desistência e pleiteia-se a 

homologação deste direito consubstanciado no art. 501, CPC, os Ministros decidiram 

pela impossibilidade do exercício da desistência. O principal argumento é de que os 

processos de caráter repetitivo possuem interesse coletivo, aspecto que se 

sobrepõe ao interesse individual. O impedimento para a desistência do recurso 

paradigma decorre de que o interesse exposto no processo não pertenceria mais à 

parte.  

A Corte infraconstitucional defende que o artigo do CPC que possibilita a 

desistência exige reinterpretação, pois, com a adoção de recursos repetitivos, o 

direito levado a debate ultrapassa a natureza individual. Em paralelo, afirma-se que 

admitir a desistência após a escolha do processo paradigma implicaria ofensa ao 

princípio da duração razoável do processo, à medida que seria preciso repetir todo o 

                                                
207WAMBIER; VASCONCELOS, op. cit., nota 206, p. 31. 
 
208WAMBIER; VASCONCELOS, op. cit., nota 206 p. 34.  
 
209DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo 
nos tribunais. 11ed. Bahia: Editora JusPodium, v. 3, 2013,p 310-311.. 
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complexo procedimento de formação do incidente210. Neste caso, haveria a 

necessidade de proceder à escolha de novo procedimento-modelo.211 

Por outro lado, há quem argumente que a impossibilidade de desistência 

afrontaria o direito de livre acesso à justiça, pois estaria obrigando a litigar. Como  

fundamento desssa linha de entendimento, sublinha-se a observação de Cappelletti:  

 
o juiz que decidisse a controvérsia sem pedido das partes, não oferecesse à parte 
contrária razoável oportunidade de defesa, ou se pronunciasse sobre o próprio 
litígio, embora vestindo a toda de magistrado e a si mesmo se chamando juiz, teria 
na realidade cessado de sê-lo212  
 

 

Por fim, uma corrente doutrinária entende que a adoção do julgamento do 

recurso por amostragem é inconstitucional.  Tratando do assunto, Cassio Scapirnella 

Bueno ressalta que “as modificações foram introduzidas sem prévia (e 

indispensável) aprovação de Emenda à Constituição n. 358/ 2005, ainda em tramite 

perante a Câmara de Deputados”213.  

Diante do exposto, infere-se que o uso de precedentes e de procedimentos-

modelos em sede de direito processual civil não representa novidade no 

ordenamento, com a introdução do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetidas. Trata-se de tendência iniciada pelas Súmulas Vinculantes e Repercussão 

Geral em RE, com posterior adoção pelo STJ através do recurso repetitivo. 

No Brasil, a lei de Recursos Repetidos atua como filtro para os recursos 

interpostos ao Tribunal infraconstitucional, pois apenas um dos processos será 

julgado, garantindo a redução de recursos e, como ressaltado, propicia a unificação 

da jurisprudência do Tribunal quanto às leis federais, evitando a insegurança jurídica.  

O objetivo da sua inserção que era a economia de tempo foi constatado pelo 

próprio Tribunal, ao publicar que o primeiro processo versando sobre os Recursos 
                                                
210Neste sentido há os acórdãos REsp’s 1.058.114 e 1.063.343 
 
211LEAL, Saul Tourinho; ARAÚJO, Vicente Coelho. Os Recursos Repetitivos no STJ e o direito da parte à 
desistência do recurso paradigma. Disponível em: 
<httpp://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.apsx?cod=77894>. Acesso em 18-12- 2012. 

212CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1999, p. 80.  

213BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Recursos, processos e 
incidentes nos Tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controles das decisões jurisdicionais. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, p. 276. 
 



 

 102

Especiais sob n. 1.058. 114 e n. 1.063. 34 ao qual foi aplicado o instituto obteve 

julgamento em doze dias214 

Cabe ressalvar, que outras reformas subsequentes sobre a Lei de Juizados 

Especiais Federais (Lei n. 10.259/01)215 e Juizados da Fazenda Pública (Lei n. 

12.153/09)216 vieram nesta linha, ao mesmo tempo em que consolidam a posição 

dos Tribunais. 

Não raro, a origem da multiplicidade de processos ocorre em primeiro grau, 

ainda na fase de conhecimento.  Com essa constatação, a proposta do Projeto de 

novo CPC traz novo mecanismo de incidência de resolução coletiva de conflitos para 

atuar nesta fase processual.  A justificativa é de que a tutela coletiva não tem 

                                                
214Informação publicada no site eletrônico do STJ, pela Coordenadoria de Editoria e Imprensa, em 28 de set. de 
2008. Disponível em:< http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=89675 >. 
Acesso em 25-7-2013. 
 
215Art. 14, da Lei n. 10.259/2001 - Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação 
da lei. 
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das 
Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 
§ 2o O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em 
contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada 
por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.  
§ 3o A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica. 
§ 4o Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar 
súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a 
manifestação deste, que dirimirá a divergência. 
§ 5o No caso do § 4o, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil 
reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a 
suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 
§ 6o Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em quaisquer Turmas 
Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 
§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de 
Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não 
sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 
§ 8o Decorridos os prazos referidos no § 7o, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com preferência sobre 
todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de 
segurança. 
§ 9o Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6o serão apreciados pelas Turmas 
Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 
§ 10. Os Tribunais Regionais, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas 
competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem 
adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. 
 
216Art. 18 da Lei n. 12.153/2009 - Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver 
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. 
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das 
Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. 
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. 
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a 
decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este 
julgado. 
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alcançado o êxito para o qual foi proposta.  A esse respeito, é muito esclarecedora a 

análise de Aluisio Mendes:  
 
A inexistência ou funcionamento deficiente do processo coletivo dentro do 
ordenamento jurídico, nos dias de hoje dá causa a multiplicação desnecessária do 
número de ações distribuídas, agravando mais ainda a sobrecarga do Poder 
Judiciário217.  
  

A partir do exposto sobre os problemas de prestação da atividade judicial e 

das reformas alusivas ao assunto, foi proposto um novo Código de Processo Civil 

que busca enfrentar com maior efetividade as barreiras no acesso à justiça, com a 

reestruturação do direito processual.  

 

 
5.5 A Proposta do Projeto de novo Código de Processo Civil – Projeto de 

Lei n. 8.046/2010 
 

Como apontado, desde o final do Século XX, o Código de Processo Civil 

sofreu diversas alterações, buscando atender à nova realidade jurídica e social 

inaugurada com a Constituição de 1988.  A redemocratização do Estado, o 

reconhecimento de novos direitos, o fortalecimento das instituições democráticas, 

bem como o aumento populacional, atrelado à influência do poder econômico no 

cenário do incremento da globalização são fatores que ensejaram a ampliação 

significativa da procura do Judiciário. Ocorreu aumento desproporcional das 

demandas, considerando as limitações estruturais e as normas originárias da 

legislação vigente, que não se coadunavam com as novas exigências. Como se 

depreende, a crise no Poder Judiciário radica em problemas de natureza estrutural e 

humana, não são se restringindo, portanto, à ordem jurídica.   

Quanto à dimensão estrutural, a Constituição de 1988, ao estabelecer a 

organização do Judiciário, manteve a estrutura anterior, salvo com a criação do STJ. 

Internamente, os tribunais não foram alvo de alteração, conforme se observa 

inclusive na argumentação exposta no contexto da Emenda Constitucional de 45.  

A limitação humana é evidente, quando se compara a quantidade de agentes 

estatais em relação ao quantitativo de demandas e sua evolução ao longo do tempo. 

                                                
217MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 39-40. 
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Todavia, há quem pontue que o aumento de pessoas nos Judiciário não levará à 

solução de todos os problemas. Quanto a esse aspecto, Nelson Nery Junior afirma 

que  
para que se dê a efetividade à garantia constitucional da celeridade e duração 
razoável do processo judicial é necessário equiparar-se o Poder Judiciário do 
aparato logístico de que precisa para dar cumprimento ao comando constitucional, 
constituindo de melhoria de capacidade técnica de juiz e dos elementos materiais 
necessários ao bom desempenho das funções dos magistrados e auxiliares da 
justiça.218 
 

No que tange às mudanças jurídicas, diversos direitos foram incluídos no 

ordenamento, com o advento de diversas leis de direito material.  Ao mesmo tempo, 

o CPC vigente, com a característica de atender conflitos individuais e patrimoniais, 

não estava apto ao atendimento das novas demandas, inseridas no seio da terceira 

geração de direitos fundamentais.  

Há ainda outras duas características do CPC de 1973, que são a formalidade 

e a solenidade dos atos processuais. Conforme leciona Humberto Theodoro 

Junior219 à época da sua elaboração o Ministro Buzaide tinha em mente uma 

legislação cujo escopo era a administração da justiça, em consonância com a 

realidade da época.  

Outro fator apontado para a crise do judiciário é a “cultura da litigiosidade”220, 

calcada na mentalidade social de que todo e qualquer conflito deve ser resolvido 

pelo Judiciário. Observa-se, paradoxalmente, que, não obstante a demora na 

solução dos embates subsiste a crença de que se trata da única via capaz de 

restaurar o status quo e de garantir respeito ao que for decidido.221 

Como descrito, desde meados da década 1990, em resposta aos problemas 

da prestação da tutela jurisdicional, teve início um ciclo de reformas. O acesso à 

                                                
218 NERY JUNIOR, Princípios do Processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. 1 ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 317-318. 
 
219THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e Efetividade na prestação jurisdicional. Insuficiência na reforma 
das leis processuais. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, julho n. 125, p.  
 
220Sobre o tema, discorre Leonardo Grecco, que o problema do Poder Judiciário está na sociedade, em 
especialmente, aquelas que estão em desenvolvimento por buscarem a tutela jurisdicional como o meio capaz 
de resolver as carências que possui por falta da presença do Estado.  GRECCO, Leonardo. Garantias 
Fundamentais do Processo. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=429>. Acesso em 12-01-2013. 
 
221 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional   Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p 16. 
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justiça, princípio reconhecido em âmbito internacional222, exigiu mudanças 

infraconstitucionais, igualmente justificadas pelos postulados constitucionais. Como 

assinalou Clemerson Merlin Cléve223, a decisão deve ser acessível à sociedade, 

propiciando ao jurisdicionado o direito de usufruir o título executivo, sem 

perecimento do seu direito material.    

No intento de garantir concretude, confere-se relevo ao I Pacto Republicano 

que deu ensejo à Emenda Constitucional n. 45, promovendo a reestruturação do 

Poder Judiciário.  

A Emenda 45 produziu efeitos significativos na legislação infraconstitucional, 

mais precisamente no que se relaciona com a duração razoável do processo, 

conferindo prioridade à prestação da justiça de maneira célere e efetiva, dando azo 

ao segundo ciclo de mudanças na legislação. 

 Com o advento do princípio supracitado,  as leis n. 11. 276; n. 11.277; n. 11. 

280 e n. 11. 341 que modificaram o CPC, após 2005, constituíram profunda 

reestruturação, calcada nos pilares da celeridade e efetividade, conferindo nova 

característica ao diploma processual: o processo alinhado à Constituição (processo 

civil constitucional).      

Todavia, os efeitos só se fizeram sentir no primeiro momento; as 

transformações atuaram como paliativos; verificou-se paulatino enfraquecimento da 

coesão das normas processuais, o que afeta a celeridade tão desejada.  

Assim, firmou-se o II Pacto Republicano, novo documento em que os Poderes 

constituídos se comprometem a realizar um “aprimoramento da prestação 

jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio constitucional da razoável 

duração do processo e pela prevenção de conflitos”224.  

                                                
222Declaração Universal (1948), e posteriormente passou a ser prevista na Convenção Europeia de 1950; Pacto 
internacional sobre direitos civis e políticos de 66 e Convenção Americana de Direitos Humanos celebrada em 69 
cuja vigência no ordenamento foi a partir de seis de novembro de 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 05-04-2013.  
   
223CLÉVE, Clemerson Merlin. Temas de Direito Constitucional e da Teoria do Direito. São Paulo: Acadêmica, 
1993, p. 50. 
 
224Ministério da Justiça. II Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. 
Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LA6OsYdeIkQJ:portal.mj.gov.br/services/DocumentMa
nagement/FileDownload.EZTSvc.asp%3FDocumentID%3D%257BEB3F948A-4E8D-4B1B-891F-
822348A826E5%257D%26ServiceInstUID%3D%257B74528116-88C5-418E-81DB-
D69A4E0284C0%257D+ii+pacto+republicano&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.>. Acesso em 02-06-12 
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A importância de buscar solução cooperativa entre os três Poderes é explícita 

na exposição de José Rogério Cruz e Tucci225: 

 o processo, enquanto instrumento de realização de justiça, deve estar ajustado à 
realidade social. Esta, contudo, jamais reflete um panorama estável, pronto a 
recepcionar as normas jurídicas de forma perene ou definitiva. A dinâmica social, em 
decorrência de novas e inexoráveis contingências, impõe constante atenção do 
jurista. É certo, porém, que o intolerável problema da morosidade do processo não 
decorre simplesmente de circunstâncias de natureza técnica, mas, sim, de vetores 
de ordem política, econômica e cultural, de sorte que, enquanto não houver vontade 
do Estado para amenizar o gravíssimo problema da demora na prestação 
jurisdicional, faz-se imperiosa a reestruturação de vários institutos do Código, 
visando a imprimir maior efetividade ao processo. 

 

Para cumprimento do novo Pacto Republicano, em 2009, elaborou-se, a 

pedido do Senado Federal, o projeto de novo Código de Processo, o Ato n. 379 

dando origem ao PL n. 8.046/2010. Com a iniciativa orientada para novo Código, 

busca-se reorganizar harmonicamente todo o sistema processual, à luz do processo 

constitucional e dos conflitos que afligem a sociedade contemporânea. Seus 

objetivos são: simplificar o processo e organizar o sistema processual em sintonia 

com a Constituição. Nesse cenário, deseja-se estruturar um novo processo civil226, 

articulado à nova era constitucional e social, dando fim às reformas pontuais na lei 

processual.  

Teresa Wambier227 aponta os três fundamentos do novo CPC: “A organicidade 

do processo, a capacidade de resolução dos problemas de forma empírica e a 

simplificação dos trâmites processuais”. A doutrinadora citada acrescenta que 

“Queremos que o Código seja bom para a sociedade, possibilitando processos mais 

simples, mais seguros e mais justos”. Aponta ainda que a maior preocupação foi a 

de resolver problemas em que: “Procuramos técnicas que simplificam o processo, 

porque a discussão do método não pode ser mais um problema a ser enfrentado 

                                                

225Tucci, José Rogério Cruz e. Processo Civil - realidade e justiça - 20 anos de vigência do CPC, São Paulo: 
Saraiva,  1994, p.100. 

226PINHO, Humberto Dalla Bermardina. A Mediação no Direito Brasileiro: evolução, atualidades e possibilidades 
no projeto do novo Código de Processo Civil.  Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9685>.  Acesso em: 13-05-13.  
 
227WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.  In SENADO, Comissão de Juristas do. Uma Proposta para o Projeto do 
Novo Processo Civil. Audiência com Comissão de Juristas do Senado e outros. Disponível em 
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia. Acesso em 20-09-2013. 
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pelo juiz. Precisamos melhorar a celeridade e desafogar o Judiciário, mas sem ferir o 

Direito.”228 

No PL, a celeridade e a efetividade voltam a ser força motriz da mudança 

processual, como se expõe textualmente na Exposição de Motivos229 do novo CPC:  
 
 
Queremos justiça! Prestem-na com presteza; dizem os cidadãos. Sob o ecoar 
dessas exigências decantadas pelas declarações universais dos direitos 
fundamentais do homem, e pelas aspirações das ruas, lançou-se a comissão nesse 
singular desafio, ciente de que todo o poder emana do povo, inclusive o poder dos 
juízes, e em nome de nossa gente é exercido. A metodologia utilizada pela comissão 
visou a um só tempo vencer o problema e legitimar a sua solução. Para esse 
desígnio, a primeira etapa foi a de detectar as barreiras para a prestação de uma 
justiça rápida; a segunda, legitimar democraticamente as soluções. 
 

 

No mesmo documento, lê-se que: “Sendo ineficiente o sistema processual, 

todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade”. Ademais os 

defensores de um novo código expõem que o objetivo da nova legislação é “avançar 

em um dos três eixos centrais da crise da Justiça brasileira: orçamento insuficiente, 

gestão administrativa ineficiente e lei processual arcaica, complexa e irracional.”230 

Tratando da economia do tempo, deseja-se uma prestação jurisdicional que 

garanta a preservação da ordem jurídica justa, efetiva, coerente com os comandos 

constitucionais, na esteira do neoprocessualismo.  

Conforme Luis Guillerme Marinoni231: “Um Código de Processo Civil só pode 

ser visto, em outras palavras, como uma concretização dos direitos fundamentais 

processuais civis previstos na Constituição”. O autor acrescenta que:  

 
Se é para pensar em nova codificação para o processo civil, é imprescindível que o 
Código apareça marcando pela nossa cultura – que é a cultura do Estado 
Constitucional – e possa servir à prática sem descurar das imposições que são 
próprias da ciência jurídica, como necessidade de ordem e unicidade, sem as quais 
não há como falar em sistema nem tampouco cogitar de coerência que lhe é 

                                                
228 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. In SENADO, Comissão de Juristas do. Uma Proposta para o Projeto do 
Novo Processo Civil. Audiência com Comissão de Juristas do Senado e outros. Disponível em 
<http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia>. Acesso em 20-09-2013. 
 
229Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em 02-05-2012. 
 
230DANTAS, Bruno. Especialistas comentam a aprovação do substitutivo do novo CPC. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI182814,81042Especialistas+comentam+aprovacao+do+substitutivo+
do+novo+CPC. Acesso em 19-07-13. 
 
231MARINONI, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. O Projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p.15. 
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essencial. Isto quer dizer que o Código deve ser pensado a partir de eixos temáticos 
fundados em sólidas bases teóricas 232  

 

Com o objetivo de resolver os problemas hoje existentes no exercício da 

atividade jurisdicional, o NCPC aposta em duas formas de atuação para aprimorar a 

qualidade da prestação pelo Estado-Juiz: os meios alternativos da resolução de 

conflitos e o incidente de resolução de demandas repetitivas.  

Ambos os mecanismos já haviam conquistado espaço na doutrina pátria, com 

base nas experiências prévias no direito comparado. Os primeiros (ADR – 

Alternative  Dispute Resolution) de longa data são aplicados nos Estados Unidos e, 

desde o final dos anos 1980, passaram a ser usados no continente europeu, 

primeiramente na Inglaterra.  

Os meios alternativos auxiliam na desburocratização da atividade 

jurisdicional. Sua inserção foi discutida a partir da regulamentação 

infraconstitucional, quando se apresentou o Projeto de Lei n. 4.827 de 98233. Com a 

reforma na vigente codificação, o tema voltou à tona, sob o pressuposto de que  

determinadas questões na esfera privada podem encontrar melhor solução pela via 

da informalidade e negociação entre as partes.  234  

Porém, diferentemente do que acontece no direito europeu cujo escopo de 

atuação é amplo incidindo, inclusive, em âmbito penal, o Projeto de Código limita o 

uso das ADR's a determinados conflitos, sendo que, quando se tratar de direitos 

indisponíveis, é necessária a intervenção do juiz.  

Nesse contexto, quando o Poder Judiciário é provocado e o magistrado tem 

que intervir, o Projeto de Lei passa a ter cuidado especial com as causas que se 

repetem, como sublinhado. Na atualidade, há menor frequência de conflitos que se 

referem a direitos individuais e patrimoniais235.  A consequência é que: 

                                                
232 MARINONI, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. O Projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p.60. 
 
233Câmara dos Deputados. Projetos de Lei e outras proposições. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21158.>. Acesso em 02 -05-2013. 
 
234PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A Mediação no Direito Brasileiro: evolução, atualidades e 
possibilidades no projeto de novo Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9685> . Acesso em: 23-05-13.  
 
235Correspondente a esta realidade já veio o Código Civil de 2002 sob a égide da nova ordem constitucional em 
que tem como norteador de todas as relações sociais o princípio da função social.  
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pessoas em situações fáticas absolutamente idênticas, sob ponto de vista do direito, 
matéria, recebem tratamento diferenciado diante da lei, decorrente tão somente da 
relação processual (...). A miscelânea de pronunciamentos, liminares e definitivos, 
diferenciados e antagônicos, do Poder Judiciário passa a ser fonte de descrédito 
para a própria função judicante, ensejando enorme insegurança jurídica para a 
sociedade. Consequentemente, quando ocorre tal anomalia, a função jurisdicional 
deixa de cumprir a missão de pacificar as relações sociais236.      
 

Como discutido, ao apresentar o funcionamento do procedimento-modelo no 

direito europeu, causas parecidas não são tratadas pelo sistema do processo 

coletivo, mas individualmente. No direito brasileiro, o processamento diferenciado 

não é novidade, pois, desde 2006, ocorre tratamento molecularizado, por meio da 

aplicação dos recursos repetitivos.  

Com a proposta na lei projetada do IRDR, reconhece-se que o processo 

vigente no Brasil não é apto a equacionar demandas com essa peculiaridade. Como 

o direito processual é necessário para propiciar solução adequada, apresenta-se 

esse novo instituto processual, objeto da presente pesquisa.  

Conforme análise de Boaventura de Souza Santos: 
 
 
aumento da litigação agravou a tendência para avaliação do desempenho dos 
tribunais em termos de produtividade quantitativa. Essa tendência fez com que a 
massificação da litigação dessa origem a uma judicialização rotinizada, com os 
juízes a evitar sistematicamente os processos e os domínios jurídicos que 
obrigassem a estudo ou a decisões mais complexas, inovadoras ou controversas237. 
 
 

Considerando as relações dialéticas entre direito e sociedade e que o objetivo 

do processo é a pacificação das lides, para que o direito material seja efetivamente 

protegido, o projeto de novo Código processual prevê tratamento especial às causas 

desta natureza.  Essa concepção aproxima-se de lições auferidas no direito 

comparado e na doutrina brasileira.  

Como indicado, a preocupação com as causas em massa, não é novidade, 

introduzida no PL 8046/2010; a doutrina já debatia as novas lides, inauguradas pela 

nova ordem jurídica constitucional. Ovídio Batista descreveu o problema da 

efetividade nos seguintes termos:  

                                                
236MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 40.  
 
237SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES. Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os Tribunais nas 
sociedades contemporâneas. Disponível em: 
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_30/rbcs30_07.htm>. Acesso em 12-12-2012. 
 



 

 110

 
Esta busca incontida de justiça [nas sociedades de massa], que se reflete no Direito 
processual através de um fenômeno que se convencionou chamar de ‗efetividade‘ 
do processo, ou ‗efetividade‘ do direito, agrava-se em virtude de outra contingência 
peculiar à sociedade moderna, altamente complexa e moralmente desorientada, que 
é a crescente dependência dos esquemas e estruturas jurídicas a que o homem 
moderno está sujeito238.  
 

A aprovação do Projeto como apresentado, antecipando para o primeiro grau 

a aplicação do procedimento-modelo corresponde ao anseio de adequar o 

ordenamento à sociedade contemporânea, sendo o fortalecimento dos precedentes 

o meio escolhido para solução das lides desta natureza.  

Nos últimos anos, como anteriormente demonstrado, promoveram-se 

reformas na legislação no intento de incrementar o julgamento concentrado das 

demandas de índole coletiva, valendo-se da teoria dos precedentes da 

jurisprudência. O julgamento individualizado de tais demandas demonstra que, no 

sistema pátrio, os legitimados não provocam usualmente a tutela coletiva, ou 

encontram dificuldades de divulgação das demandas ou de proteção por meio delas.  

Prosseguindo na política legislativa de reforço à jurisprudência, a Comissão 

de juristas apresenta este novel instituto, para atuar nas causas acidentalmente 

coletivas, as quais se encontram dispersas perante o Poder Judiciário.    

Antes de adentrar na análise do objeto motivador do presente trabalho, é 

importante ressaltar que a legislação projetada enfrenta diversas críticas. Em 

síntese, as resistências se referem à necessidade de novo Código, tendo em vista 

as proposições formuladas e as modificações durante a tramitação nas Casas 

Legislativas, que descaracterizariam o “novo” CPC, fazendo com que a legislação 

fosse nova apenas no nome, sem promover mudanças efetivas. Alega-se ainda ser 

um Código autoritário, por limitar direitos essenciais, como a ampla defesa, o 

contraditório e o direito de prova e ainda pressão acodamento no Projeto de Lei.  

As críticas à proposta reformista se fundamentam no fato de que o problema 

repousa precipuamente na estrutura e funcionamento do Judiciário, bem como na 

disponibilidade de recursos. Nessa linha de pensamento, o anseio desenfreado pela 

efetividade, não pode menosprezar o corolário do devido processo legal, nem a 

segurança jurídica.  

                                                
238BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. “Democracia Moderna e Processo civil”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Cândido; WATANABE, Kazuo (coord.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, p.130.  
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Em contraposição a essas críticas, a relatora do Projeto afirma que: 

 
fomos do que porta vozes de queixas já antigas na comunidade jurídica. Essa, aliás, 
era uma das críticas que o projeto original sofria: não inaugurar um novo paradigma, 
não trazer nenhuma novidade "científica" para o processo brasileiro. Eu sempre 
interpretei isso como um elogio: mudanças fruto da constatação empírica de 
necessidades tendem a dar certo.239 
 

 

Ademais, de acordo com Teresa Wambier240, os substitutivos apresentados ao 

Congresso Nacional mantiveram íntegras “as linhas mestras do projeto original”, 

uma vez que as mudanças realizadas não interferem nos objetivos do Projeto 

apresentado, quais sejam: simplificação, racionalização e constitucionalização mais 

visível do Código Processual. 

No momento, o Projeto aguarda votação dos destaques em Plenário da 

Câmara, para que siga ao exame e eventual aprovação do Senado Federal.  

 

 

5.5.1 Semelhanças entre o Processo Inglês e o Projeto de Lei n. 
8.046/2010 

 
Como ressaltado, o Projeto de novo Código de Processo Civil prevê a 

introdução do procedimento-modelo, para demandas repetidas, processadas nos 

juízos monocráticos de modo individual, tal como ocorre no processo civil inglês.  

Ao comparar ambas as legislações e o regime processual projetado para o 

Brasil, constata-se que os pontos em comum não se restringem à adoção de 

mecanismo de resolução coletiva. 

Os fundamentos das legislações também se aproximam. Vale recordar, como 

apresentado no Capítulo 1, durante a década de 1990, na Inglaterra como no Brasil, 

passou-se a questionar o acesso à justiça. À época, no ordenamento jurídico pátrio, 

a discussão ainda era incipiente e, como abordado, promoveram-se algumas 

modificações na legislação infraconstitucional. Mas, posteriormente, tal qual na 

                                                
239WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Especialistas comentam aprovação do substituto do novo CPC. Disponível 
em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI182814,81042-
Especialistas+comentam+aprovacao+do+substitutivo+do+novo+CPC >. Acesso em 19-07-13  
 
240WAMBIER, op. cit., nota 239.  
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Inglaterra, detectou-se a necessidade de empreender significativa reestruturação em 

todo o sistema processual.  Foi quando se tomou a iniciativa de formular o Projeto 

de novo diploma processual.  

Da mesma maneira que o CPR, o NCPC é pautado no binômio: celeridade e 

efetividade, zelando pelo processo justo, considerando igualmente a economia 

processual, quanto à realização da atividade e aos custos para o Estado.  

Além das semelhanças quanto à origem, há identidade no que concerne à 

atuação do juiz e os seus poderes. No novo modelo processual proposto, o juiz deve 

sempre buscar a racionalidade dos atos, para promover efetivo acesso à justiça. O 

magistrado tem liberdade na condução do processo, respeitando sempre as 

garantias processuais (embora ele esteja vinculado ao sistema de precedentes).241 

Na Inglaterra, o Código preconizou nova postura ao juiz, tornando-o menos 

passivo, de maneira a superar a tendência tradicional de que o processo ficasse 

sujeito à iniciativa das partes.  

O protagonismo do juiz alinha-se as mudanças decorrentes do 

neoprocessualismo, no que diz respeito à direção material do processo. De acordo 

com essa concepção, modernamente, o processo tem sentido publicista e valoriza a 

participação. O magistrado não pode ficar alheio, mero expectador, restrito à direção 

formal dos atos processuais.       

Os substitutivos da jurisdição também integram a renovação da Justiça 

inglesa; embora não se encontrem positivados no CPR, eles integram as políticas do 

Ministério da Justiça. Cumpre salientar que, na Inglaterra, o mecanismo tem maior 

ingerência do que a aplicação prevista a partir da vigência do novo diploma no 

Brasil.  

Por fim, a implantação de novo sistema na Inglaterra acarretou efetiva 

mudança na prestação jurisdicional. Cabe agora avaliar se o direito brasileiro 

corresponde à expectativa gerada com o novo Código proposto, recordando que a 

lei projetada propõe-se a trazer sintonia das normas processuais com a justiça, a 

partir de processo judicial coeso, célere e  justo.    

 
 

                                                
241PINHO, op cit., nota 234.  
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5.5.2 O ordenamento após a vigência do novo Código: o que esperar do 
Processo Civil Brasileiro? 
 

Desde o lançamento da proposta do PL n. 8.046/2010, os debates tratam da 

real necessidade de novo diploma processual, das justificativas de sua formulação e 

da forma de aplicação dos institutos. 

Em paralelo, são oportunas questões como: como será o processo civil, após 

a sua vigência? Como os operadores do direito recepcionarão e aplicarão essas 

mudanças?  

A mudança no sistema não se restringe a uma alteração legislativa, sendo 

pertinente questionar se a vigência de novel Código de Processo trará nova 

fisionomia à justiça pátria, o que encaminha à necessidade de reeducação e nova 

cultura dos atores processuais.  

Independente das críticas acadêmicas quanto às propostas, a aprovação do 

Projeto e a sua respectiva vigência, para além de um ideal de novo processo civil, 

devem promover mudança perceptível aos profissionais do direito e aos 

jurisdicionados, no sistema processual.  

Aqueles a quem cabe aplicar as novas regras processuais devem estar 

abertos à mudança de paradigma; em caso contrário, ter-se-á novo Código, com 

velhos problemas. Assim sendo, embora condição necessária, não é suficiente a 

mudança legislativa, a qual exige transformação na forma de promover Justiça. 

Nessa linha de argumentação, Teresa Wambier expõe:  

 
O fardo do novo CPC, leve ou pesado, pesará indistintamente sobre os ombros dos 
profissionais do Direito, mormente dos jurisdicionados. Aqui não há espaço para 
corporativismo, erros ou, mesmo, acertos menores. A falibilidade inerente ao que é 
humano não pode impedir o objetivo de se dar à nação um Código excelente. Até 
porque o novo Código só se legitima pelo ambiente democrático em que gestado. 
Mas somente se justifica se for significativamente melhor do que o atual.242 
 
 

Nesse sentido, o que se pretende é maior desenvolvimento da tutela 

jurisdicional, o que requer aprimoramento do conhecimento dos aplicadores e 

compreensão do sentido das novas proposições. A concretização de novo 
                                                
242GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Especialistas comentam a aprovação do substitutivo do novo CPC. 
Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI182814,81042Especialistas+comentam+aprovacao+do+substitutivo+
do+novo+CPC>. Acesso em 19-07-2013.   
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paradigma no direito processual, no cenário do novo Código, requer a firme atuação 

dos operadores para garantir a prestação jurisdicional na forma desejada pelos 

indivíduos. Nesse ponto, é elucidativo o exemplo inglês de implementação de nova 

Justiça processual.   

Referindo-se ao novo paradigma Teresa Wambier sugere que  
 

um novo CPC jamais poderá ser aguardado como solução milagrosa para as 
inúmeras questões que nos preocupam há muito tempo. Ele será, sim, se bem feito, 
bem compreendido e bem aplicado um dos muitos meios voltados a pavimentar uma 
via de acesso seguro para um modelo mais eficiente da prestação jurisdicional243   

 

Diante do exposto, parece evidente que, nas duas últimas décadas, o direito 

pátrio se aproxima do sistema da common law, adotando o sistema de precedentes, 

privilegiando a teoria da stare decidis, tendo em vista o aumento das causas 

repetidas, pulverizadas no Judiciário.  

Com esta inserção a consequência observada é a verticalização por meio da 

aplicação de Súmulas Vinculantes e de recursos repetitivos, sendo ambos, 

mecanismos que reforçam a jurisdição tanto interna como externamente.  

A opção pelo reforço à jurisprudência a partir de uso de técnicas processuais 

apresenta reflexos no NCPC, que traz nova proposta do procedimento-modelo para 

demandas individuais (Musterverfahren), como se expõe a seguir.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                
243WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Reforma do CPC: Por uma renovado processo civil. In: Consulex: Revista 
Jurídica, n. 314, fev 2010, p. 28-29. 
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           CAPÍTULO 6 

 
OS DESDOBRAMENTOS DO MUSTERVERFAHREN (INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS) NO BRASIL  

 
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, designação atribuída ao 

novo procedimento-modelo constante no presente Projeto de Código de Processo 

Civil enviado ao Congresso Nacional, é um dos principais instrumentos da lei 

projetada, eis que se destaca entre os mecanismos de uniformização da 

jurisprudência calcada na segurança jurídica e isonomia. Sua aplicação resulta em 

julgamento de questão repetitiva de direito comum a diversos processos, por 

intermédio da escolha de um processo paradigma.    

Como discutido, a partir das experiências de fixação de jurisprudência em 

andamento, acrescenta-se em primeira instância este processamento concentrado 

na solução de divergências, através da tratamento coletivo. Como expõe Leonardo 

José Carneiro da Cunha244 ao tratar das causas repetidas, o Projeto de Lei revela a 

preocupação do direito material coletivo e sua influência sobre o direito processual, 

no que tange à resposta do Judiciário às demandas multíplices.  

Com a antecipação do instituto para o processo de conhecimento almeja 

sanar as três principais consequências da prestação isolada da Justiça às causas 

repetidas, conforme o modelo tradicional de processo civil: a morosidade; a má 

qualidade dos provimentos, em que o resultado é o desdobramento da terceira 

consequência de uma jurisprudência contraditória referente ao mesmo tema 

jurídico245. 

Parece, pois evidente que o objetivo não se restringe a cumprir o fundamento 

da celeridade na efetividade processual, base do II Pacto Republicano e que deu 

azo à elaboração de novo CPC.  

                                                
244CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  Anotações sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 
In: Revista de Direito Processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, março, v. 193, p. 167.  
 
245BENETI, Sidnei Agostinho. Assunção de competência e fast-track recursal. In: Revista de Direito Processual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, maio, v. 171, p 12. 
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Nesse contexto, no presente capítulo, a ênfase recai na análise dos 

desdobramentos da aplicação do novel instituto, bem como no debate da 

constitucionalidade da sua implementação, com fulcro nas previsões constantes no 

projeto, à luz do processo justo, que envolve a preservação das garantias 

constitucionais.  

 

6.1 Objetivo da incorporação no ordenamento  
 

A implantação do procedimento-modelo no Brasil pode ser analisada sob dois 

enfoques: princípios constitucionais, velando pelo processo justo; processual;  

coerência com a natureza das demandas.  

Tais abordagens decorrem da Exposição de Motivos à inserção do 

Musterverfahren no ordenamento pátrio, assim formulada: 

  
 
Por enquanto, é oportuno ressaltar que levam a um processo mais célere as 
medidas cujo objetivo seja o julgamento conjunto de demandas que gravitam em 
torno da mesma questão de direito, por dois ângulos: a) o relativo àqueles 
processos, em si mesmos considerados, que serão decididos conjuntamente; b) no 
que concerne à atenuação do excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário – já 
que o tempo usado para decidir aqueles processos poderá ser mais eficazmente 
aproveitado em todos os outros, em cujo trâmite será evidentemente menor os ditos 
“tempos mortos” (períodos em que nada acontece no processo). Por outro lado, 
haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos Tribunais, a 
respeito da mesma norma jurídica, leva a que jurisdicionados que estejam em 
situações idênticas, tenham de submeter-se a regras de conduta diferentes, ditadas 
por decisões judiciais emanadas de tribunais diversos. Esse fenômeno fragmenta o 
sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na sociedade246. 
 

 

O que se pretende é coadunar racionalidade e eficiência no processo247 por 

meio de um processo incidental que irá resolver tempestivamente determinada 

questão de direito, comum a diversos processos. Em paralelo às ações coletivas 

típicas, com o NCPC passa a estar vigente no sistema jurídico pátrio outro 

mecanismo de resolução de demandas de massa.  

                                                
246Senado Federal. Anteprojeto do Novo Código De Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em 02-05-2012. 
 
247MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 280.  
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No Brasil, o mecanismo de resolução coletiva incidental de conflitos trata-se 

de instrumento em fase de desenvolvimento248, com inspiração na Inglaterra e 

Alemanha, onde o instituto tem mais tempo de aplicação, a tal ponto que serviu 

como referencial para a comunidade europeia, conforme analisado no Capítulo 1. 

 
6.1.1 Os princípios Constitucionais e a garantia do processo justo  
 

Como exaustivamente debatido, a proposta de novo código processual preza 

pelo cumprimento dos princípios da celeridade e efetividade, consagrados na 

Constituição, após a reforma referente ao Judiciário, em 2004.  Essa necessidade 

deve-se as questões atinentes à prestação da atividade jurisdicional e ao fato de os 

princípios não dependerem de mera previsão legislativa, eis que impõem condições 

mínimas de legalidade e reforçam o movimento de constitucionalização do direito.    

Os princípios processuais são inafastáveis no ordenamento brasileiro por 

estarem elencados no rol de Direitos Fundamentais descritos na Carta Magna e têm 

força cogente no sistema jurídico. De acordo com Moacyr Amaral dos Santos249, a 

partir do direito constitucional o processo extrai as diretrizes jurídico-políticas à sua 

estrutura e função no ordenamento 

Não obstante, o Projeto e as reformas no CPC vigente têm sido objeto de 

críticas, as quais mencionam que, no exercício de sua atividade jurisdicional, o 

legislador confere prioridade ao Estado, em detrimento do seu usuário,250. Em 

contrapartida, no entendimento de Luiz Fux que, ao elaborar o projeto, foi “possível 

superar as barreiras sem a mais tênue violação dessas cláusulas pétreas”.251 

Argúi-se que a agilidade processual é perseguida a qualquer custo, mesmo 

que se alegue teoricamente que há a proteção às garantias constitucionais. Nesse 

passo, aponta-se para possível mitigação do contraditório e da ampla defesa, em 
                                                
248MENDES, op. cit., nota 247, p. 280. 
   
249 SANTOS, Moacyr Amaral dos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 29 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 19. 
 
250ALMEIDA, Marcelo Pereira. A Jurisdição na Perspectiva Publicista e Privativista o Contexto da Solução de 
Demandas Individuais de Massa -Notas Sobre o Incidente de Resolução de Ações Repetitivas Previsto no PLS 
nº166/10. In: Revista Eletrônica de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, 2011, janeiro – junho, ano 5, v. VII, p. 
182. Disponível em: < http://www.redp.com.br/>. Acesso em 02-09-2013  
 
251FUX, Luiz. O Novo Processo Civil Brasileiro (direito em expectativa): reflexões acerca do projeto do novo 
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p.7 
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favor da uniformização da jurisprudência e fixação de precedentes com efeito 

obrigatório.  

Por sua vez, a Exposição de Motivos do Projeto é clara na referência aos 

demais princípios constitucionais, ao sublinhar que o Código se alinha às 

proposições doutrinárias de um processo justo252. Nesse sentido, a parte introdutória 

do Projeto expõe:  

 
 
A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à 
Constituição Federal da República fez com que se incluíssem no Código, 
expressamente, princípios constitucionais, na sua versão processual. Por outro lado, 
muitas regras foram concebidas, dando concreção a princípios constitucionais253. 
 

  

Em linhas gerais, o processo justo zela pela proteção integral das garantias 

constitucionais, o que inclui a aplicação das regras processuais, à luz das 

disposições constitucionais.  Segundo análise de Eduardo Cambi, é pertinente 

acrescentar o que segue: 

 
ii) a observância das garantias compreendidas na cláusula do devido processo legal; 
iii) a participação dialética na formação do convencimento do juiz, que irá julgar a 
causa (efetividade do contraditório); iv) a adequada e tempestiva análise, pelo juiz, 
natural e imparcial, das questões discutidas no processo (decisão justa e motivada); 
v) a construção de técnicas processuais adequadas à tutela dos direitos materiais 
(instrumentalidade do processo e efetividade dos direitos).254   

 

 

POrtanto, deve proceder uma análise conjunta do conteúdo da justificativa do 

PL do NCPC com os artigos referentes ao instituto objeto de estudo. Extraí-se que 

eles fortalecem expressamente os princípios de isonomia, economia e segurança, 

sem esquecer o contraditório e a ampla defesa, garantias basilares no Estado 

Democrático de Direito, como é o brasileiro.  

                                                
252“A efetividade do processo é um dos valores centrais do novo direito processual civil brasileiro. Essa nova 
impostação, todavia, não desampara a outros valores igualmente fundamentais para conformação de nosso 
formalismo, como a segurança jurídica, a participação das partes e do juiz no processo e a autonomia individual. 
Todos são igualmente prestigiados na construção da tutela jurisdicional adequada aos casos concretos levados a 
juízo”. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 93.  
 
253MARINONI Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel, op. cit., nota 252, p. 98. 
 
254CAMBI, Eduardo . Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Vitória: Panóptica, 2007, fevereiro, ano 1, n. 6, 
p. 24-25. Disponível em: <http//:www.panoptica.org>.  Acesso em 02-09-2012. 
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Insta salientar o respeito ao princípio corolário da formação do novel diploma 

que é o Acesso à Justiça, do qual emergem os demais postulados, sendo que a 

celeridade e efetividade mantêm vínculos com o acesso material, tema recorrente 

nas pesquisas processuais nos últimos anos, haja vista os óbices para que se possa 

usufruir o título judicial e do direito material, insurgindo assim a proposição de novo 

codex processual.  

Quanto ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ele traz à baila a 

segurança jurídica e isonomia aos jurisdicionados. Entretanto, o debate sobre a 

matéria não se restringe a estes princípios, considerando os requisitos do processo 

civil constitucional. 

 

 

a) Isonomia e Segurança Jurídica 

 

A noção de isonomia255 está intrinsecamente ligada à de segurança jurídica. 

Ao constituir o mecanismo de resolução incidental, a isonomia implica e leva a efeito 

o tratamento igualitário, mediante o julgamento concentrado e posterior efeito 

vinculante da decisão sobre demanda repetida que trate de questões de direito 

semelhantes/ idênticas. A segurança jurídica, por sua vez, emerge à medida que se 

evita a prolação de decisões diversas; não raro, díspares.  

O princípio da segurança jurídica é abalado sempre que ocorre brusca 

mudança do entendimento sobre questões de direito. Evidenciando cuidado com 

esse fundamento, merecem relevo institutos e mecanismos processuais, como a 

modulação dos efeitos, para minimizar impactos negativos dessas mudanças sobre 

a sociedade.   

                                                
255A concepção de igualdade se forma com Aristóteles e ganha força com a Revolução Francesa. No Brasil ela 
ganha importância  a partir do lecionado por Rui Barbosa ao expor: “A regra da igualdade não consiste senão em 
quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade... Tratar com desigualdade a 
iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.” BARBOSA, Rui. 
Oração aos moços, p. 40. Disponível em:  Disponível em: 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.Pdf>.
Acesso em: 02-05- 2013.  
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Luis Guilherme Marinoni256 assinala que a isonomia não pode ser interpretada 

como sinônimo de igualdade na realização dos atos internos do andamento 

processual. O postulado vai além, pois implica igual tratamento na decisão. Não 

obstante o entendimento do autor, tal interpretação não é predominante no Brasil, 

uma vez que tradicionalmente a cultura jurídica brasileira passa ao largo da fixação 

de precedentes judiciais. Porém, ele defende que: “apenas o sistema que privilegia 

os precedentes pode garantir a coerência do direito, a previsibilidade e a igualdade”.  

Decorre daí outra finalidade do procedimento-modelo: a harmonia do sistema 

processual devdo à concentração das demandas. Todavia, pouco se fala da 

dimensão prospectiva dos efeitos da decisão, ao aplicar o incidente coletivo.  

Ao estabelecer o precedente, os efeitos vinculativos promovem a segurança 

jurídica; tanto a isonomia e segurança decorrem do pressuposto de que no Estado 

Democrático de Direito, não se admitem divergências ilimitadas ou decisões 

abruptas e casuísticas.  

Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso pondera: 
 
 
Se o ordenamento processual segue mantendo impugnações que têm a divergência 
jurisprudência como fundamento precípuo, há de ser porque o legislador considera 
que essa divergência, quando extrapola certos lindes ou não venha justificada por 
importante alteração superveniente nas fontes substanciais ou formais do Direito, na 
verdade deixa de ser tolerável, passando a contrariar valores e interesses 
particularmente relevantes, a saber: 1) o sentimento comum de justiça, dominante na 
sociedade civil, o qual não se compadece com a desigualdade contemporânea nas 
respostas judiciárias sobre um mesmo assunto; 2) respeitabilidade do Direito, do 
Processo e da Jurisdição, trinômio necessário à estabilidade das relações entre os 
jurisdicionados e na interação destes com o Estado; 3) imperiosidade de uma 
resposta judicial de boa qualidade vale dizer, justa, jurídica, tempestiva e econômica, 
poder-dever indeclinável, que a Constituição Federal comete ao braço judiciário do 
Estado257. 
 

 

Luis Guilherme Marinoni258 reforça esse entendimento, ao afirmar que as 

decisões devem ser previsíveis, tendo em vista a confiança da sociedade, pois a 

                                                
256MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 23. 
 
257MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência Jurisprudencial e Súmula Vinculante. 4 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 303.  
 
258MARINONI, Luis Guilherme. Garantia de tempestividade da tutela jurisdicional e duplo grau de jurisdição. In: 
TUCCI, José Rogério Cruz e (coord.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 23. 
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decisão judicial é ato do poder público E, como tal, não pode surpreender o 

administrado.  

Ingo Sarlet acrescenta outra dimensão da segurança, que:  

 
coincide com uma das mais profundas aspirações do ser humano, viabilizando, 
mediante a garantia de uma certa estabilidade das relações jurídicas e da própria 
ordem jurídica como tal, tanto a elaboração de projetos de vida, bem como a sua 
realização, desde logo é perceptível o quanto a idéia de segurança jurídica encontra-
se umbilicalmente vinculada a própria noção de dignidade da pessoa humana. (...) a 
dignidade não restará suficientemente respeitada e protegida em todo o lugar onde 
as pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível de instabilidade jurídica que 
não estejam mais em condições de, com um mínimo de segurança e tranqüilidade 
confiar nas instituições sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa certa 
estabilidade das suas próprias posições jurídica259 

 

Fortalecendo essa interpretação, Gisele Mazzoni Welschaduz, ao abordar o 

IRDR no Projeto de Lei, conclui: 
 
 
Assim, o novel instituto privilegia a obtenção da segurança jurídica e da unidade do 
Direito, além de promover a uniformização da jurisprudência, militando pela 
igualdade, coerência e o desafogamento do Poder Judiciário, visando à celeridade 
da tramitação do processo260. 
 

 

Na mesma linha de raciocínio, Alexandre Freire, Bruno Dantas e Leonardo 

Albuquerque Marques261 afirmam que o ordenamento deve ter limites às 

arbitrariedades do ente estatal.  Essa proteção repousa nas leis e também no uso de 

precedentes, os quais servem para dissipar “dúvidas que possam ocorrer sobre a 

aplicação das próprias leis e proteger o cidadão contra investidas oportunistas de 

grupos extratores de renda. É a segurança ofertada pelas instituições e a confiança 

por elas inspirada”. 

 

 
                                                
259 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, 
direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In: Revista Brasileira de 
Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 3, n. 11, out/dez 2005, p. 119. 
 
260WELSCH, Gisele Mazzoni. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto do CPC. In: ROSSI, 
Fernando et al. (coord.). O futuro do processo civil no Brasil: uma análise crítica ao Projeto do Novo CPC. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 228.  
 
261DANTAS, Bruno; FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. O Projeto de novo CPC: 
precedentes e eficiência econômica. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI182555,91041-
O+projeto+do+novo+CPC+precedentes+e+eficiencia+economica>. Acesso em 19-07-2013. 
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b) Economia Processual  

 

Por seu turno, a economia processual, que pode ser apreciada sob a 

dimensão qualitativa, quantitativa e financeira, mantém vínculos com a duração 

razoável do processo. O aspecto quantitativo resulta da concentração de causas, 

mediante julgamento do procedimento-modelo eleito. Sob esse enfoque, o exercício 

da jurisdição é quanto a um processo físico.  

De outra parte, ocorre economia de tempo, devido à redução das causas, a 

partir da suspensão e fixação do efeito vinculante.  

Ademais, o Projeto estabeleceu prazo para julgamento, o que se reflete 

igualmente na economia.  Como previsto no NCPC, não pode ultrapassar a seis 

meses o julgamento do processo eleito como paradigma, ao mesmo tempo em que 

se confere preferência sobre os demais processos na definição da pauta. 

Neste aspecto, é pertinente a observação de Luis Guilherme Marinoni:  

 
A tutela jurisdicional tem de ser tempestiva. O processo deve ter prazo razoável – 
isto é, deve se desenvolver e se extinguir sem dilações indevidas. Entram aqui 
problemas que vão desde a sumarização formal do procedimento com a 
necessidade de previsão de plenários rápidos em geral, plenários rápidos para 
litígios massificados e possibilidade de tutela definitiva da parcela incontroversa da 
demanda, até a necessidade de efetivo redimensionamento do papel de nossas 
Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), de 
modo que só atuem quando suas atuações estejam devidamente justificadas à luz 
da outorga de unidade ao Direito no Brasil, o que pode ser alcançado mediante 
filtros recursais, como a repercussão geral e técnicas de julgamento por amostragem 
de causas repetitivas.262  

 

Concomitantemente, deve-se levar em conta a economia financeira, vez que a 

concentração de esforços da submissão de um processo para julgamento contribui 

para reduzir custos na movimentação da máquina judicial.  

 
c) Contraditório e Ampla Defesa 

  
O contraditório (correlato ao da ampla defesa) suscita as maiores 

divergências quanto à forma pela qual o instituto está previsto no Projeto levado ao 

Congresso.  

                                                
262MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 31.  
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Na atualidade, o entendimento sobre o tema não se restringe à previsão legal 

de que os interessados possam participar do processo. Conforme esclarecimento de 

Leonardo José Carneiro da Cunha, tal garantia processual não se limita ao direito de 

informação, reação ou influência, o que corresponderia a concepção ultrapassada. O 

interessado precisa participar do debate, fornecendo os elementos à realização 

plena realização de seus direitos, o que inclui: 
 
 
a) o direito de ser ouvido; (b) o direito de acompanhar os atos processuais; (c) o 
direito de produzir provas; (d) o direito de ser informado regularmente dos atos 
praticados no processo; (e) o direito à motivação das decisões; (f) o direito a 
impugnar decisões judiciais263. 

 

 

Segundo análise de Dierle Nunes: 

 
o contraditório constitui um verdadeira garantia de não surpresa que impõe ao juiz o 
dever de provocar o debate acerca de todas as questões, inclusive as de 
conhecimento oficioso, impedindo que em ‘solitária onipotência’ aplique normas ou 
embase a decisão sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de 
uma ou de ambas as partes. Ocorre que a decisão de surpresa deve ser declarada 
nula, por desatender ao princípio do contraditório. Toda vez que o magistrado não 
exercitasse ativamente o dever de advertir as partes quanto ao específico objeto 
relevante para o contraditório, o provimento seria invalidado, sendo que a relevância 
ocorre se o ponto de fato ou de direito constituiu necessária premissa ou 
fundamento para a decisão (ratio decidendi). Assim, o contraditório não incide sobre 
a existência de poderes de decisão do juiz, mas, sim, sobre a modalidade de seu 
exercício, de modo a fazer do juiz um garante da sua observância e impondo a 
nulidade de provimentos toda vez que não exista a efetiva possibilidade de seu 
exercício. [....] Para a demonstração cabal do atual perfil comparticipativo que o 
princípio possui em sua releitura democrática, faz-se necessária a análise 
pormenorizada do já aludido fenômeno intitulado “decisão de surpresa” [...] que 
atribui a nulidade de decisões fundadas sobre a resolução de questões de fato e de 
direito não submetidas à discussão com as partes e não indicadas preventivamente 
pelo juiz264 

 

 

Esse posicionamento encontra respaldo na interpretação de Humberto 

Theodoro Junior265, quando ressalta que o debate jurídico, fica enriquecido, quando 

se traz à baila a concepção do contraditório participativo.  

                                                
263CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O processo civil no Estado Constitucional e fundamentos do projeto 
brasileiro.  In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, julho, n. 209, p. 360. 
   
264NUNES, Dierle. Processo jurisdicional democrático: uma análise critica das reformas processuais. Curitiba: 
Juruá, 2008. 
 
265THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierlei José Coelho. Uma dimensão que urge reconhecer ao 
contraditório no direito brasileiro: sua aplicação como garantia de influência, de não surpresa e de 
aproveitamento da atividade processual. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
fevereiro, n. 168, p. 120.  
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Os críticos à aplicação do novel instituto alegam não estar garantido o 

contraditório em seu grau máximo, eis que se apresenta mitigado, pondo em risco a 

proteção do processo justo, na forma descrita na Exposição de Motivos.  

Nessa linha de entendimento, propõe-se melhor previsão da aplicação do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Nesse aspecto, pontua-se que, 

em outros países, parece haver maior preocupação do que o estabelecido no art. 

935266. Por exemplo, os ordenamentos inglês e alemão são mais detalhados quanto 

à participação das partes e interessados tanto no que tange a primeira fase de cunho 

administrativo como a participação na fase relativa ao mérito da questão multíplice. 

Em contrapartida, os defensores do procedimento-modelo em primeiro grau 

entendem que é garantido o contraditório e a ampla defesa, considerando as 

disposições dos arts. 935 e 936, §1º267 que preveem a possibilidade de 

manifestação, inclusive oral, na audiência e juntada de documentos.  

Ademais, cumpre levar em conta a figura amicus curiae, expressamente 

prevista no CPC a ser introduzido no ordenamento pátrio. O amicus curiae é uma 

das formas de legitimação social das decisões do Poder Público268, pois oferece, 

segundo Habermas, um caráter discursivo ao processo judicial.  

O instituto, de tradição do direito norte-americano, teve sua inserção no direito 

brasileiro paulatinamente. Seu grande ponto de atuação é nas ações de controle de 

constitucionalidade, embora Fredie Didier Junior269 aponte que a primeira legislação 

relativa ao instituto foi a lei 6835/76 que trata do Mercado de Valores Mobiliários.  

                                                                                                                                                   
 
266Art. 935, da PL n. 8.046/2010: Pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo 
comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a 
elucidação da questão de direito controvertida; em seguida, no mesmo prazo, manifestar-se-á o Ministério 
Público. 
 
267Art. 936, §1º: Feita a exposição do incidente pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao 
autor e ao réu do processo originário, e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para a sustentação de 
razões.  
   
268De acordo com Habermas ao usar este mecanismo há o exercício de um “papel de um “juiz responsável” que 
se qualifica como um intérprete democraticamente insuspeito da Constituição , uma vez que sua sentença só 
pode ser prolatada (segundo o melhor saber e a melhor consciência) após ter-se exposto, de modo paciente, 
curioso, hermeneuticamente sensível e desejoso de aprender, à confusão das vozes dos discursos levados a 
cabo na sociedade e no espaço público, pois a interação com o grande público, perante o qual o jurista se sabe 
responsável, deve contribuir para a legitimação democrática do juízo de um juiz não suficientemente legitimado 
do ponto de vista democrático”. In: HABERMAS, Jürgen. Era das Transcrições. Tradução Flavio Siebeneichler. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 157-158. 
    
269DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo  e processo de conhecimento. 
15 ed. v.1. Bahia: Editora Podivm, 2013, p. 404.  
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Na legislação projetada, ele se encontra expresso no Código processual, 

como forma de intervenção de terceiros,270 pondo fim à controvérsia atual quanto à 

sua natureza jurídica. 

 

 

d) O Devido Processo Legal 
 

Leonardo José Carneiro da Cunha271 assinala que o devido processo legal é 

abordado pelo viés de que tais demandas reclamam tratamento próprio e, ao prever 

o mecanismo adequado no ordenamento jurídico, guarda respeito ao preceito 

constitucional expresso no art. 5º, LIV272.  Neste sentir, Luis Guilerme Marinoni 

acrescenta que:  

 
Direito ao devido processo legal não quer dizer apenas direito ao processo que 
observa os vários princípios constitucionais comumente apontados pela doutrina 
(princípio do contraditórios etc) para dar corpo a cláusula do devido processo legal; 
direito ao devido processo legal significa, também, direito à tutela jurisdicional 
adequada às necessidades do direito material.273 

  

Ao tratar de sua relevância no processo civil contemporâneo, Ronaldo Bretâs 

de Carvalho Dias que este princípio é: 

 

principal alicerce do processo constitucional ou modelo constitucional do processo, 
considerado este a principiologia metodológica constitucional de garantia dos 
direitos fundamentais, deve ser entendido como um bloco aglutinante e compacto de 
vários direitos e garantias fundamentais inafastáveis, ostentados pelas pessoas do 
povo (partes), quando deduzem pretensão à tutela jurídica nos processos, perante 
os órgãos jurisdicionais: a)- direito de amplo acesso à jurisdição, prestada dentro de 
um tempo útil ou lapso temporal razoável; b)- garantia do juízo natural; c)- garantia 
do contraditório; d)- garantia de ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela 
(defesa) inerentes, aí incluído o direito à presença de advogado ou de defensor 

                                                
270A admissibilidade da participação do amicus curiae se coaduna ainda com o entendimento de Peter Häberle 
em que compreende a sociedade como força produtiva de interpretação, vez que estes são os destinatários. 
Assim, devem participar do processo de formação e de interpretação. É indissociável a opinião pública de uma 
sociedade que se pauta no sistema democrático e plural. In: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Tradução de Gilmar Mendes. Editora: Sergio Antonio. Fabris Editor, Porto Alegre, 1997 ,p. 14-15. 
     
271CUNHA, Leonardo José Carneiro da. As causas repetitivas e a necessidade de um regime que lhes seja 
próprio. In: Revista da Faculdade de Direito Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n.. 2, p. 
238. 
 
272Art. 5º, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
 
273 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela, 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 114-115 
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público; e)- garantia da fundamentação racional das decisões jurisdicionais, com 
base no ordenamento jurídico vigente (reserva legal); f)- garantia de um processo 
sem dilações indevidas.274 

 

 No que tange ao Musterverfahren, a relevância do postulado é que o instituto 

vem dar o tratamento diferenciado a demandas que possuem uma singularidade em 

relação as demais, como se verá adiante.  

 

e) A Duração Razoável do Processo 
 

Trata-se de princípio motriz da proposta em exame, eis que todas as 

previsões estão impregnadas do binômio celeridade e efetividade. 

No novo contexto do processo civil e das relações sociais na vida 

contemporânea, a demora irrazoável tende a ser interpretada como denegação da 

Justiça. Como realça Paulo Henrique dos Santos Lucon275: 

 
A prestação jurisdicional intempestiva de nada ou pouco adianta para a parte que 
tem razão, constituindo verdadeira denegação de justiça; como efeito secundário e 
reflexo, a demora do processo desprestigia o Poder Judiciário e desvaloriza todos os 
protagonistas envolvidos na realização do direito (juízes, promotores, procuradores e 
advogados). O processo com duração excessiva,  além de ser fonte de angústia, 
tem efeitos sociais graves, já que as pessoas se veem desestimuladas a cumprir a 
lei, quando sabem que outras a descumprem reiteradamente e obtêm manifestas 
vantagens, das mais diversas naturezas. 
 
 

 Ao prever o procedimento-modelo para o processo de conhecimento anseia 

se evitar as dilações processuais, pois estará evitando que o debate quanto ao 

elemento repetitivo da demanda se prolongue, tendo em vista que a divergência a 

respeito do tema será de pronto sanada.  

 

 

 

  

  
                                                
274DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo Constitucional e o Estado Democrático de Direito. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010, p. 125 
 
275LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Duração razoável e informatização do processo nas recentes reformas. 
Disponível em:<http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-vi/duracao-
razoavel-e-informatizacao-do-proceso-nas-recentes-reformas>. Acesso em: 13-04-2013. 
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f) A Legalidade 
 

A origem deste princípio radica na superioridade da lei e se encontra 

estritamente ligado ao postulado da igualdade, conforme doutrina de Leonardo 

Carneiro da Cunha276. Sob essa perspectiva, a hermenêutica tem como fundamento 

os princípios e regramentos legais, aplicáveis com isonomia.   

 

 

g) Visão global dos princípios e sua relação com o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas 
 

Na lição de Luis Guilherme Marinoni, o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas pode trazer os seguintes benefícios:  
 
É bem intencionada sua previsão, na medida em que visa a promover a segurança 
jurídica, a confiança legítima, a igualdade e a coerência da ordem jurídica mediante 
julgamento em bloco e fixação de tese a ser observada por todos os órgãos do 
Poder Judiciário na análise da questão apreciada277. 
 

 
Todavia, existem divergências e posições doutrinárias que alegam 

inobservância dos princípios. A esse respeito, merece referência a análise de 

Baltazar José Vasconcelos Rodrigues, quando afirma não haver no Projeto 

preocupação com as garantias processuais das partes que integram o 

procedimento-modelo. 278 

Contudo, cabe ressaltar que, embora haja experiências anteriores no 

ordenamento de institutos similares, é incipiente qualquer afirmativa a respeito da 

preservação e garantia de aplicação dos princípios, ou de sua violação, a partir da 

análise em abstrato. Apenas com a sua aplicação concreta e posterior avaliação, 

                                                
276CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. In: 
Revista de Direito Processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, março, v. 193, p. 242. 
 
 
277MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 177-178. 
 
278RODRIGUES, Baltazar José Vasconcelos. “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: especificação 
de fundamentos teóricos e práticos e análise comparativa entre as regras previstas no Projeto do Novo Código 
de Processo Civil e o Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz do direito alemão”. In: Revista Eletrônica de Direito 
Processual – REDP. Rio de Janeiro, 2011, v. VIII, p. 107. Disponível em: <http://www.redp.com.br>. Acesso em: 
27-07-2012.  
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mediante estudos sistemáticos, torna-se viável e prudente expressar pontos de vista 

quanto aos resultados do instituto no que concerne ao acesso da população à justiça 

e aos princípios correspondentes.  

Nesse sentido, são muito oportunas as considerações de Barbosa Moreira 

quanto às mudanças nas legislações de modo de geral:  
 
 
Depois de reformar a lei, impende acompanhar de perto, com lentes adequadas, a 
repercussão da reforma no dia-a-dia forense. Não há outra maneira de descobrir o 
que realmente mudou, em que sentido e com que alcance. Nem se concebe, sem 
esse elementar cuidado, uma avaliação minimamente objetiva, à luz da qual 
possamos decidir de vale a pena continuar no mesmo rumo ou se é mais 
aconselhável dar marcha à ré279. 
 

 

Por certo, a mera previsão legislativa, embora condição necessária, por si, 

não constitui garantia de concretização do escopo a que se destina, como é o caso 

do princípio da celeridade. Ao lado da positivação, é premente a necessidade de que 

os profissionais do direito estejam devidamente instrumentalizados quanto aos 

propósitos e manejo do instituto, em coerência com a men legis.  

Na realidade, este é um dos desafios a enfrentar para que a aplicação do 

instituto se coadune com os comandos constitucionais, em especial o contraditório 

participativo, tal qual se verifica nas experiencias inspiradoras oriundas do direito 

comparado. 

No entanto, sua admissão em primeiro grau justifica-se não só por fatores de 

ordem valorativa e principiológica, pois eles repousam também na concepção 

moderna do processo civil constitucional. 

Antes de debater outras questões constitucionais, destaca-se o devido 

processo legal, que instiga aprofundamento quanto ao processamento das 

demandas com efeito coletivizado.  

 

 

 

 

                                                
279MOREIRA, José Carlos Barbosa. Futuro da Justiça: alguns mitos. In: Temas de Direito Processual: oitava 
série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 11. 
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6.1.2 A natureza peculiar das demandas repetidas frente ao processo 
clássico: O devido processo legal 
 

A aplicação do novel instituto recairá sobre as demandas de massa, que se 

apresentam peculiares frente às demais lides, tendo em vista sua repetitividade e o 

caráter acidental coletivo, que impregna as decisões de consequência social. Em 

outras palavras: embora a decisão seja individual, seus efeitos alcançam o coletivo 

dos demandantes.  

Todavia, por não haver previsão de regras específicas no corpo do diploma 

processual para as demandas dessa natureza, costuma-se aplicar disposições do 

processo comum, quando expostas de maneira individual. Essa lacuna torna 

premente a necessidade da criação do novo procedimento judicial.   

Como ressalta Luis Guilherme Marinoni280, “o direito transindivual não pode 

ser confundido como direito individual, e mesmo este último, diante das 

peculiaridades da sociedade de massa, merece tratamento diferenciado”. 

 Essa observação é ratificada por Leonardo José Carneiro da Cunha, que 

fortalece a tese de tratamento próprio a tais demandas. Nessa ordem de raciocínio, 

a previsão de mecanismo adequado no ordenamento jurídico indica cumprimento de 

preceito constitucional contido no art. 5, LIV.281      

Cabe salientar que, por conterem dimensão coletiva, mesmo que acidental, o 

meio processual apropriado seria a aplicação do microssistema de tutela coletiva, 

através do processo coletivo. A inferência se apoia na positivação da tutela coletiva 

no ordenamento pátrio. 

Porém, por diversos impedimentos, a tutela coletiva não consegue lograr o 

êxito para o qual foi pensada. A existência de diversas proteções materiais na 

realização dos atos processuais encontra óbices, de diversas naturezas: política e 

estrutural. Ademais, diferente do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, o 

indivíduo não detém suficientes informações sobre esse processo e, em especial, 

                                                
280MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil - Procedimentos Especiais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, v. 5, p. 294-295. 
 
281CUNHA, Leonardo José  Carneiro da. As  causas  repetitivas e a necessidade de um regime que lhes seja 
próprio. In: Revista da Faculdade de Direito de Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p. 
238.  
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nem legitimidade. Pontue-se também que nem todos os profissionais do direito estão 

devidamente esclarecidos sobre o assunto.  

Outro motivo é que a propositura de ações coletivas é mais conhecida no 

âmbito dos direitos difusos e coletivos stricto sensu, o que gera a percepção de que 

apenas nessas áreas haveria a proteção por este meio.  

Devido às dificuldades expostas quanto à aplicação ou efetividade do 

processo coletivo, em geral, as causas de natureza acidental coletiva (que compõe a 

classe dos direitos individuais homogêneos no processo coletivo) acabam, não raras 

vezes, desaguando no Juizado Especial por ser mecanismo, em tese, mais célere, 

por privilegiar a simplicidade no andamento processual.  

 No entanto, esse órgão é inadequado às demandas em exame. Outro 

problema que surge da submissão de questões de massa a este órgão foram as 

sentenças repetidas que passaram a ser característica do Juizado quando se 

deparava com demandas desta natureza. Esse dado de realidade criou no 

jurisdicionado a sensação de não ter sua questão devidamente apreciada e ir para a 

“vala comum” da mesma decisão judicial padrão.282  

Na realidade, resulta de circunstância associada ao direito veiculado, porque 

a grande maioria das causas tende a possuir idêntica fundamentação jurídica e,  

invariavelmente, o mesmo sujeito passivo – conforme pode se verificar ao realizar 

consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que traz a lista 

dos maiores litigantes nas Varas Cíveis e nos Juizados.283 Porém, a insatisfação 

deve-se à criação de uma “jurisprudência defensiva”, buscando evitar o 

assoberbamento, tendo em vista a “cultura da litigiosidade”. 

Insta salientar que o maior problema dessas causas no JEC deve-se ao fato 

de não se coadunarem com o fundamento constitucional284 em que se apóia sua 

criação.  

                                                
282Algumas demandas ensejaram a criação de Súmulas e a formação da jurisprudência uniforme, tendo em vista 
a grande quantidade de ações que versam sobre a mesma questão de fato e de direito. O problema está que 
embora não tenha o efeito vinculante acabam tendo este feito prático o que é pernicioso para o direito devido a 
falta de um instituto previsto na lei que promova esta uniformização.  
 
283Disponível em:< http://www4.tjrj.jus.br/MaisAcionadas/> 
284Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação 
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 
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Para a solução dessa problemática, os Juizados Federais se organizaram 

para adequar-se ao contexto; em contrapartida, na Justiça Estadual, não foi criado 

mecanismo de resolução coletiva das demandas.  

Considerando o descrédito do Juizado Estadual a respeito da proteção de 

determinados direitos, aliada a uma política de jurisprudência denominada defensiva 

que, muitas vezes obsta o Acesso à Justiça, a via eleita passou a serem as Varas 

Cíveis, ensejando a discussão das violações de massa.285  

Tendo em vista a desproporção entre o volume de demandas pulverizadas em 

diversos juízos e o número de varas cíveis que compõem a Organização Judiciária, 

aumentou a possibilidade de decisões divergentes, o que, na falta de pacificação 

quanto ao tema, causa insegurança286.  Subsiste a possibilidade de divergência em 

grau recursal; no entanto, já há neste momento processual o mecanismo de 

estabilização dos julgados que são os recursos repetitivos.  

Pontue-se que os estudos majoritariamente referem como motivo ensejador 

do novel instituto o princípio da efetividade processual, verificando-se um debate 

linear e repetitivo de mudança da sociedade, abertura do Judiciário e a vasta 

proteção legal material, sem a contrapartida processual. Não obstante, os fatores 

mencionados estão implicitamente vinculados ao problema de que os sistemas que 

atuam em paralelo ao CPC (acima apresentados), sem que cumpram as respectivas 

finalidades e propósitos, em especial a tutela coletiva no que tange aos direitos de 

repercussão extra-partes.  

Diante da necessidade de estudo mais profundo do ordenamento jurídico para 

promover aprimoramento do Poder Judiciário a partir de alterações na forma de 

                                                                                                                                                   
 
285Neste sentido afirma a Presidente do Tribunal Leila Mariano “Com o congestionamento dos juizados, as 
demandas de consumo migraram para as varas cíveis, impactando a análise e o julgamento das ações relativas 
a outros temas, bem como ao próprio tribunal.” Houve ainda a criação de cinco varas privativas para  consumo 
que  de acordo com a Presidente fará com que haja uma unificação  estabilidade da jurisprudência, indicando 
que este é um caminho sem volta no Judiciário do Século XXI. É o desafio de criar institutos e mecanismos para 
não haver divergência  entre os mesmos temas internamente no Judiciário, o que o fragiliza perante a sociedade.   
FUX, Luiz. “Em seminário, Fux aponta cultura litigiosidade como causa da demora na prestação da atividade 
jurisdicional”. In: Tribuna do Advogado. 2013, abril, p. 24. Disponível em: <http://www.oabrj.org.br/materia-tribuna-
do-advogado/17634-Vamos-nos-dedicar-a-1-instancia-diz-presidente-eleita-do-TJ. e 
<http://www.oabrj.org.br/materia-tribuna-do-advogado/17687-Em-seminario-Fux-aponta-cultura-de-litigiosidade-
como-causa-da-demora-na-prestacao-jurisdicional->. Acesso em 25-7-2013. 
 
286Quanto ao tema a atual Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em entrevista disse que 
pretende em sua gestão resolver a grande quantidade de processos em massa que geram lentidão em primeira 
instância a partir de pactos institucionais em busca da efetividade. MARIANO, op. cit., nota 284, p. 24. 
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processamento, vieram a lume modificações propostas no PL 8046/2010. Tendo em 

vista que as causas repetidas impedem os objetivos de prestar a justiça de maneira 

almejada, justifica-se a previsão de um sistema no CPC para propiciar tratamento 

adequado a ações dessa natureza. Corroborando essa inferência, Elpídio 

Donizzeti287 sublinha a necessidade de empreender inovações para que o processo 

pátrio contribua para a efetividade social.  

Os fundamentos para processamento diverso decorrem do fato de que as 

questões de massa se fulcram em direitos individuais homogêneos (direitos de 

terceira geração de direitos fundamentais, o inseridos na classificação de direitos 

coletivos lato288). O elemento coletivo é acidental, eis que não é o elemento 

preponderante da demanda. Suas particularidades reclamam proteção própria, sob 

risco de que a dispersão das causas implique o risco de má preservação do direito 

material.   

Nessa linha de argumentação, é ilustrativa a análise de Cappelletti289: “o 

indivíduo isolado quase nunca estará em condições de obter a tutela eficaz. Aqui a 

função social do processo deve-se expressar-se também em termos estruturais”. 

Sem sombra de dúvidas,  a cisão para julgamento da questão repetitiva em 

separado tem potencial de melhor qualidade no exercício da atividade judicial, tendo 

em vista os princípios constitucionais da igualdade e segurança jurídica, basilares do 

procedimento-modelo,  como debatido.  

A duração razoável do processo é consequência da implementação no 

sistema, por observar o elemento coletivo e pacificar a interpretação do direito. 

                                                
287DONIZETTI, Elpídio. Um novo CPC: Análise das principais inovações do projeto de Lei do Senado n. 
166/2010. [S.l], 12 nov. 2010, p. 8. Disponível em: <http://www.editoraatlas.com.br/elpidiodonizetti/index.aspx>. 
Acesso em 20-06-2012. 
 
288Quanto a esta geração de direitos expõe Luigi Ferrajoli: “todos estos principios, afirmados por las doctrinas 
jusnaturalistas de los siglos XVII y XVIII en forma de derecho o derechos naturales, han sido consagrados en las 
modernas constituciones en forma de principios normativos fundamentales que contienen limitaciones y 
imperativos negativos – o también positivos, como los expresados por los llamados “derechos sociales” o 
“materiales” (al trabajo, a la salud, a la subsistencia, a la educación, etc.) añadidos en las constituiciones de este 
siglo – cuyos destinatarios son los legisladores y el resto de los poderes públicos”. FERRAJOLI,  Luigi.  Derecho 
y Razón. Madrid: Trotta, 2009,  p. 355-356.  
Tradução livre: todos esses princípios, afirmadas por doutrinas  jusnaturalistas dos séculos XVII e XVIII, na forma 
de lei natural ou direitos foram consagrados nas Constituições modernas como princípios fundamentais 
normativos  e contêm limitações e imperativos negativos - ou mesmo positivo, como expresso pelos chamados 
"direitos sociais" ou "materiais" (ao trabalho, à saúde, à subsistência, à educação, etc)- que se destina a 
legisladores e outras autoridades públicas 
 
289CAPPELLETTI, Mauro. Problemas de reformas do processo civil nas sociedades contemporâneas. In: Revista 
de Processo.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, janeiro-março, ano 17, n. 65, p. 128-143.  
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Ademais, o processo escolhido como modelo terá preferência sobre os demais e 

prazo estipulado na lei para ser ultimado o seu julgamento.  

Assim, pelo procedimento-modelo em primeiro grau, busca-se impedir a 

multiplicação das demandas com as mesmas questões de direito, pois, identificada a 

possibilidade de incidência, as que se encontram em curso serão suspensas, 

aguardando o julgamento da ação-teste, evitando-se a existência de decisões 

divergentes.  

Durante a transição para nova ordem democrática, Kazuo Watanabe290 

alertava para a necessidade de que o Judiciário se ajustasse às transformações 

sociais, para que se alcance seu escopo, sob critério qualitativo e quantitativo291.  Há 

diversas previsões quanto à fixação de precedentes e no que tange a demandas de 

natureza repetida, conforme se referiu292.  

Por fim, não basta um procedimento específico para essas demandas; o 

mesmo deve ser ainda um procedimento simples.293 Como afirma Dinamarco294, o 

problema da Justiça repousa em três pontos: as leis, a estrutura e quem opera os 

atos processuais. A inserção do instituto possibilita atacar os pontos descritos; 

todavia, quanto ao terceiro elemento indicado pelo doutrinador, apenas com a 

aplicação do instituto nos casos concretos é que se poderá verificar se os 

profissionais do direito estão devidamente preparados para atuação correspondente 

aos novos tempos do processo. 

Como se ressaltou, sua inserção no ordenamento brasileiro não é pacífica. 

Parte da doutrina processual posiciona-se criticamente em relação a seu uso. Por 

exemplo, Baltazar José Vasconcelos Rodrigues aponta os seguintes pontos 

negativos ao Incidente: 
 
 

                                                
290WATANABE, Kazuo. “Acesso à Justiça e Sociedade Moderna”. In: GRINIVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel, WATANABE, Kazuo (coord.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, 
p. 134. 
 
291WATANABE, Kazuo, op. cit., nota 290, p. 132. 
 
292CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio”. In: 
Revista de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p. 293  
 
293CUNHA, op. cit., nota 292, p. 250. 
 
294DINAMARCO, Candido Rangel. Nova era do processo civil: os rumos incógnitos do processo civil no século 
XXI. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 15. 
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(i) avalanche de recursos de caráter extraordinário interpostos em face da decisão 
que decide o incidente; 
(ii) avalanche de ações rescisórias que poderão ser propostas após o trânsito em 
julgado da decisão final (pergunta-se: uma ação posterior e ajuizada pontual 
especificamente perante um Tribunal não estaria, a rigor, tendo a possibilidade de 
rever a decisão da tese jurídica firmada no incidente?); e 
(iii) possibilidade de uma série de decisões conflitantes caso existam incidentes 
suscitados em diferentes Estados da Federação acerca de uma mesma questão 
jurídica (p.ex., sobre matéria processual)295.  

 
 

Em contrapartida Rolf Stüner296 destaca os seguintes benefícios do 

Musterverfahren, interpretando-o como meio de atingir o Acesso à Justiça: proteção 

ao litigante, independente de seu poder em face do violador; maior economia 

processoual; maior equilíbrio na relação processual, com a possibilidade de 

repartição processual mais equânime e análise técnica de melhor qualidade, 

considerando a possibilidade de cooperação da figura do amicus curae.  

Ademais, o procedimento-modelo levanta outra discussão cujo teor é 

predominantemente político e constitucional relativa ao fortalecimento do Poder 

Judiciário, tanto no aspecto interno como externo, ao usar da política de 

precedentes. 

 

6.2 Análise critica da verticalização e a força vinculante dos Tribunais  
 

O julgamento concentrado de determinado aspecto da demanda por 

intermédio da escolha do procedimento-modelo propicia a formação de teses a 

respeito de determinado tema, tendo em vista que a decisão provocará efeito nos 

casos subsequentes (impedindo a divergência).  

O tema suscita polêmicas que datam da introdução das Súmulas Vinculantes 

no ordenamento jurídico. Theodoro Junior, Dierlei Nunes e Alexandre Bahia expõem 

a seguinte crítica ao modelo:  

 

                                                
295RODRIGUES, Baltazar José Vasconcelos. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: especificação de 
fundamentos teóricos e práticos e análise comparativa entre as regras previstas no Projeto do Novo Código de 
Processo Civil e o Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz do direito alemão. In: Revista Eletrônica de Direito 
Processual – REDP. Rio de Janeiro, 2011, v. VIII, p. 103. Disponível em: <http://www.redp.com.br>. Acesso em 
27-07 2012. 
 
296STÜNER, Rolf. “Sobre as reformas recentes no direito alemão e alguns pontos em comum com o projeto 
brasileiro para um novo Código de Processo Civil”. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, julho, n. 209, p. 171. 
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preserva-se a igualdade quando, diante de situações idênticas, há decisões 
idênticas. Entretanto, viola-se o mesmo princípio quando em hipóteses de situações 
semelhantes, aplica-se, sem mais uma tese anteriormente definida (sem 
considerações quanto às questões próprias do caso a ser decidido e o paradigma, 
cf. infra): ai há também violação á igualdade, nesse segundo sentido, como direito 
constitucional à diferença e à singularidade.297  
 

 
Tem-se então um panorama com duas correntes: uma está pautada na 

padronização dos julgados a partir desses métodos e a outra dirige o foco ao 

fortalecimento ao Poder Judiciário, bem como a denominada formação de uma 

jurisprudência “defensiva”. 
 

6.2.1 Julgamento por teses jurídicas 
 

O primeiro aspecto levantado é o julgamento por teses jurídicas, tendo em 

vista que o procedimento-modelo é formado a partir a eleição de um processo que 

aborde os fundamentos jurídicos  do caso concreto, para proceder ao julgamento em 

bloco. Logo, a cognição é efetuada sobre teses, tendo-se escolhido o processo que 

traz à baila os melhores argumentos sobre o objeto jurídico litigioso. Não se debate 

apenas a resistência das partes, mas as inúmeras interpretações que podem se 

retiradas e levar à divergência quanto a determinado direito. A resistência é objeto 

adstrito aos fatos e que se referem ao direito subjetivo das partes e o que levou a 

provocação do Estado-Juiz e não é objeto de incidência do mecanismo de resolução 

coletiva.  

No processo brasileiro, o uso do incidente traz ao debate a repetição de 

questão de direito, seu embasamento legal e jurídico (e não a apreciação dos fatos, 

que fazem parte do caso concreto e tem cunho individual). O exercício cognitivo 

apóia-se em fundamentação jurídica, como está expressamente na Constituição.  

Nessa tendência, ao usar argumentação mais técnica e restritiva das normas 

constitucionais, pode alegar-se a inconstitucionalidade de lançar mão desses 

institutos e prever expressamente na lei (cuja natureza é infraconstitucional) que os 

regula o julgamento de teses, como se encontra descrito nos dispositivos. Aduz que 

                                                
297THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierlei; BAHIA, Alexandre. Breves considerações sobre a 
politização do judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – Análise da convergência entre 
civil Law e o common Law e dos problemas de padronização decisória. In Revista de Processo. Revista dos 
Tribunais: São Paulo, nº 189, ano 35, novembro/2010, p. 11-52. 
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afronta a Constituição por ela falar em causas determinando um julgamento 

subjetivo das questões.  

Adotando posicionamento contrário ao uso de teses que levam à 

padronização, Lenio Streck expõe:  

 
 
ao construírem “pautas gerais”, “conceitos lexicográficos”, “verbetes doutrinários e 
jurisprudenciais”, ou súmulas aptas a “resolver” casos futuros, os juristas sacrificam 
a singularidade do caso concreto em favor dessas espécies de “pautas gerais”, 
fenômeno, entretanto, que não é percebido no imaginário jurídico298. 
   

 

Nesses casos, a Justiça seria obtida por meio de uma fórmula em que 

questões idênticas resultam na formação do precedente. Porém, como afirma 

Aristóteles299 não há uma fórmula na Teoria da Justiça. Essa é consequência do 

amadurecimento do processo, o que, modernamente se traduz como a duração 

razoável do processo a fim de que seja efetivo (sem dilações desnecessárias). 

Rebatendo as criticas quanto ao uso de teses jurídicas, a Comissão de 

Juristas do NCPC aponta os seus benefícios, como se identifica na leitura da 

Exposição de Motivos: 
 
 
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de 
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é 
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia. 
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da 
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de 
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação 
jurisdicional. 
 

 

Entretanto, a opção do legislador brasileiro privilegia a repetição do direito, 

distanciando-se do direito europeu neste aspecto (que abrange questões de fato e 

de direito repetidas). Corroborando a defesa da separação entre questão de fato e 

                                                
298STRECK, Lenio Luiz. O efeito vinculante das súmulas e o mito da efetividade: uma crítica hermenêutica. In: 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre. 2005, v. 1, n. 3, p. 102-103. 
   
299ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Edison Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2007, p. 50. 
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de direito, Elpídio Donizetti300 argumenta que, nesses casos, o julgamento recairá 

sobre a dimensão do coletivo. Logo: 
 
 
se na atividade de cognição judicial, fato e direito, estão indissociavelmente 
imbricados, a abstração excessiva das questões jurídicas referentes às pretensões 
individuais poderia apontar para um artificialismo da decisão’, o que não ocorrerá 
nesse modelo.  
 

 
 Ao optar por esse modelo de julgamento tem por base a aplicação da teoria 

norte-americana dos precedentes, tendo em vista que o paradigma quanto ao objeto 

da divergência estará estabelecido em uma decisão judicial. 

 
6.2.2 Consequência: Teoria dos Precedentes 

 

Outro problema apontado é que as teses são usadas para formar o 

precedente, cuja finalidade é uniformizar as decisões sobre determinada 

controvérsia jurídica. O meio para alcançar a estabilidade é o efeito de vinculação 

inserido nos institutos dessa natureza.  

Não obstante as críticas, os institutos em exame parecem ainda mais 

apropriados em um país como o Brasil de extensa dimensão territorial e de diversas 

peculiaridades regionais. À primeira vista, pode parecer paradoxal a defesa de 

incidente que aponte para a padronização em um contexto em que as circunstâncias 

locais e os costumes que integram as relações jurídicas devem ser observados. Mas 

quando todas as demandas deságuam a um Tribunal cuja competência é nacional, 

como é o caso do STJ (e pode ser suscitado o procedimento neste Tribunal e no 

STF), é salutar dispor de alguns parâmetros, para garantir segurança e isonomia na 

hermenêutica.   

Ademais, o seu objeto de aplicação do Musterverfahren serão as demandas 

que não sofrem influencia direta das peculiaridades locais por ser limitar ao 

argumento jurídico e não fático. Deve haver, portanto, interpretação uniforme e clara 

sobre o que é direito.  

                                                
300DONIZETTI, Elpídio. Um novo CPC: Análise das principais inovações do projeto de Lei do Senado n. 
166/2010. [S.l], 12 nov. 2010, p. 13. Disponível em: <http://www.editoraatlas.com.br/elpidiodonizetti/index.aspx>. 
Acesso em 20-06-2012. 
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O instituto é ainda mais relevante, quando se constata que, na atualidade, a 

jurisprudência desempenha papel fundamental no esclarecimento quanto à 

constitucionalidade de questões controversas, tendo em vista a pacificação e a 

estabilidade das relações, no seio da prestação jurisdicional adequada.  

Em contrapartida à padronização da jurisprudência, menciona-se a dificuldade 

de provocar os incidentes de distinghishing e overruling301.  No primeiro, busca-se 

demonstrar a diferença do caso precedente, enquanto que no segundo, o intuito é 

de identificar a revogação do precedente. Logo, para uma ideal aplicação desta 

teoria e uma "segurança jurídica dos jurisdicionados, seria necessário importar 

conjuntamente os princípios da distinguished (diferença) e do overruled (superação), 

por meio dos quais seria possível analisar a justiça da decisão"302  

Nessa linha de argumentação, o obstáculo à derrubada do precedente303 pode 

levar a uma espécie de ditadura judicial, devido à expansão do Judiciário, 

especialmente no que concerne à atuação do Supremo.  

No que concerne ao IRDR, a eventual dificuldade do distinghishing repousa 

no fato de que a cisão que leva ao precedente repousa em questões de direito: as 

partes se apóiam na mesma fundamentação jurídica, o que induz a criação de teses 

jurídicas.  

Não obstante, o PL 8046/2010 (NCPC) prevê a possibilidade de que não seja 

aplicado (considerando a diferença do caso em judice) e de sua revisão, caso não 

seja mais correspondente à realidade, o que induz a superação do entendimento 

pretérito.    

Todavia, na legislação projetada, o significado dos precedentes não se limita 

ao uso do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Esse é um dos 

institutos que fixa a jurisprudência; ao seu lado, há outros meios de se estabelecer 
                                                
301 ALMEIDA, Marcelo Pereira. A Jurisdição na Perspectiva Publicista e Privativista o Contexto da Solução de 
Demandas Individuais de Massa -Notas Sobre o Incidente de Resolução de Ações Repetitivas Previsto no PLS 
nº166/10. In: Revista Eletrônica de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, 2011, janeiro – junho, ano 5, v. VII, p. 
164. Disponível em: < http://www.redp.com.br/>. Acesso em 20-09-2013. 
    
302JÚNIOR, Hermes Zaneti. Processo Constitucional: Relações entre Processo e Constituição. In: GENESIS 
Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 36, abril/junho de 2005, p. 266 
 
303Quanto à alteração de posicionamento adverte Lenio Streck “as mudanças precisam ser fundamentadas em 
vetores de racionalidade que, de fato, legitimem o novo posicionamento ‘no’ e ‘pelo’ sistema. Isso significa dizer 
que, embora o Superior Tribunal de Justiça possa mudar sua linha jurisprudencial, a mudança não depende 
apenas da Corte e de seus Juízes. Não se trata de uma Wille zur Macht (vontade de poder)”. STRECK, Lenio; 
CARNEIRO, Wálber Araújo. STJ não pode mudar prazo de prescrição da pena. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2011-jan-24/stj-nao-mudar-contagem-prazo-prescricao-pena>. Acesso em 10-05-2012.   
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precedentes judiciais, como se expõe claramente na Exposição de Motivos do 

Anteprojeto.  Nessa linha de raciocínio, vale refletir sobre a seguinte observação de 

Dierle Nunes: 

 

Neste particular, o movimento reformista brasileiro convergiria para alguns, de modo 
peculiar, com o sistema do common law, ao adotar julgados que devem ser seguidos 
nas decisões futuras — o que configuraria uma peculiar forma de precedente 
judicial, com diferentes graus de força vinculante. Judiciário no menor número de 
vezes possível tenha que se aprofundar na análise de questões similares (lenio) 
tornando-se mais eficiente quantitativamente através do estabelecimento de padrões 
a serem seguidos nos casos idênticos subsequentes, sob o argumento de 
preservação da isonomia, da celeridade, da estabilidade e da previsibilidade do 
sistema As discussões esposadas no CPC Projetado demonstram claramente a 
preocupação com a ausência atual com “técnicas processuais constitucionalizadas” 
para a formação de nossos “precedentes”.Isto, pois, com a percepção do 
contraditório dinâmico se vislumbra que sua aplicação não se resumiria a formação 
das decisões unipessoais (monocráticas), mas ganharia maior destaque na prolação 
das decisões colegiadas, com a necessária promoção de uma redefinição do modo 
de funcionamento dos tribunais304 

 

Como elucida Humberto Dalla, nessa nova era processual, cria-se “um feixe 

de camadas de precedentes que, praticamente, impedem o juiz de ousar divergir do 

entendimento padronizado pelos Tribunais Superiores”.305 

Embora o legislador tenda a optar por esta técnica processual, para 

solucionar o problema da atividade jurisdicional, é pertinente refletir sobre a 

ponderação de Lênio Streck, quando delimita sua aplicação ao caso concreto, para o 

bom uso e exercício do direito e da Justiça: 

 

 
O precedente, para ser aplicado, deve estar fundado em um contexto, sem a 
dispensa de profundo exame acerca das peculiaridades do caso que gerou o aludido 
precedente. Além disto, o próprio precedente deverá ser examinado no contexto da 
posição (atual) que o Tribunal tem sobre a referida matéria. Numa palavra: 
precedentes não são significantes primordiais-fundantes (de cariz aristotélico-
tomista), nos quais estariam contidas as universalidades de cada “caso” jurídico, a 
partir das quais o intérprete teria a simplista tarefa de “subsumir” o particular...! Isto 
significa chamar a atenção da comunidade jurídica para o fato de que a instituição 
das súmulas vinculantes é (também e fundamentalmente) um problema filosófico 
(hermenêutico).306  

                                                
304NUNES, Dierle. CPC Consagra Concepção Dinâmica do Contraditório. Disponível em:  
<http://www.conjur.com.br/2013-out-08/dierle-nunes-cpc-consagra-concepcao-dinamica-contraditorio>. Acesso 
em: 01-12-2013 
 
305PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e 
possibilidades no projeto do novo Código de Processo Civil. Disponível em:< http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9685>. Acesso em: 25-05-2013.   
 
306STRECK, Lenio Luiz. O Fahrenheit Sumular do Brasil: O Controle Panóptico da Justiça. Disponível em: 
<http://leniostreck.com.br/ index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=17&Itemid=40>. Acesso em 02-
09-2012. 
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Por fim, implicitamente este instrumento contribui para fortalecer o Judiciário, 

no âmbito interno e externo, como se examinará em continuidade.  

 

6.2.3 Fortalecimento do Poder Judiciário 
 

Com a fixação de precedentes vinculativos, evita-se o desgaste interna 

corporis, à medida que se superam eventuais divergências entres os órgãos do 

Poder Judiciário quanto à interpretação do direito. A falta de unidade interna 

enfraquece as instituições perante a sociedade que deseja o que esperar do Estado-

Juiz.  

Embora a divergência e os debates sejam enriquecedores à evolução da 

doutrina e jurisprudência, o leigo precisa sentir segurança e unidade quando se trata 

de dizer o direito.  

No âmbito externo, teme-se que o efeito vinculativo provoque o 

agigantamento ou usurpação de poderes pelo Judiciário, eis que, ao fixar o efeito 

vinculativo da decisão judicial, o magistrado estaria legislando in concreto307. Nessa 

hipótese, a decisão judicial afasta-se da característica clássica do processo civil 

tradicional de ser “lei entre as partes” operando efeito endoprocessual, pois alcança 

a esfera extraprocessual, na dimensão erga omnes. 

 Para evitar esse risco, cumpre estabelecer limites e um equilíbrio na relação 

entre os poderes constituídos, mantendo íntegro o princípio da separação de 

poderes.  

                                                                                                                                                   
 
307Lenio Streck ao falar  das Súmulas Vinculantes faz a observação de estar usurpando a competência, pois na 
verdade está legislando - podendo ser transposto a este instituto vez que guardam similaridade da função no 
ordenamento e se valerem de teses. STRECK, Lenio Luiz. “Aplicar A “letra da Lei” é uma atitude positivista?”. In: 
Novos Estudos Jurídicos. 2010, julho, v. 15, n. 1, p. 162. Disponível em: 
<http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2308>. Acesso em 02-08-2012. Em outra obra afirma: 
passam a ter poder maior que o legislador, pois, primeiro, ‘legislam’, ao conceberem a interpretação ‘correta’ de 
determinada norma; depois, quando existe discordância de tal interpretação, no bojo de qualquer processo em 
qualquer unidade da Federação, tal discordância é impedida de prosperar, pela exata razão de que o relator 
negará seguimento ao recurso ‘que contrariar, nas questões predominantemente de direito’. STRECK, Lenio. 
Súmulas no direito brasileiro: eficácia, poder e função: a ilegitimidade constitucional do efeito vinculante. 2 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 164. 
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O agigantamento, de acordo com Lenio Streck, promove ainda controle de 

natureza política308, porque ele também interfere em questões políticas quanto a 

determinadas matérias.  Como pontua Luis Roberto Barroso309, abarca política em 

sentido amplo, particularmente quando se leva em conta o descrédito da população 

em relação ao legislativo e executivo.  

Por outro lado, argumenta-se que a potencialização do Judiciário é decorrente 

do modelo constitucional vigente. Como afirma Oscar Vilhena de Vieira:  
 
 
Este processo de expansão da autoridade judicial, contudo, torna-se mais agudo 
com a adoção de constituições cada vez mais ambiciosas. Diferentemente das 
constituições liberais, que estabeleciam poucos direitos e privilegiavam o desenho 
de instituições políticas voltadas a permitir que cada geração pudesse fazer as suas 
próprias escolhas substantivas, por intermédio da lei e de políticas públicas, muitas 
constituições contemporâneas310.  
 

 

O fortalecimento provocado por institutos como o Musterverfahren resgata a 

visão do Poder Judiciário como instância de poder. A unidade interpretativa a partir 

da concentração das causas é intimamente vinculada à uniformização.  

 

6.2.4 Jurisprudência Defensiva 
 

Outra critica à uniformidade de decisões refere-se à jurisprudência defensiva, 

sob o argumento de que,  em determinados momentos, o magistrado poderá lançar 

mão do instituto, para evitar provocação, posicionando-se antecipadamente no 

sentido a inexistência do direito, supostamente violado ou ameaçado.   

Tratando do problema, Maria Lúcia Lins Conceição afirma que 
 

de fato, as barreiras são tantas, muitas vezes, sem qualquer suporte dogmático, que 
a parte, ao interpor um recurso, se sente envolvida em verdadeiras armadilhas. Isso 

                                                
308STRECK, Lenio. Súmulas no direito brasileiro: eficácia, poder e função: a ilegitimidade constitucional do efeito 
vinculante. Op. cit., nota 307, p. 93.  
 
309BARROSO, Luiz Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: Revista da Faculdade de Direito – RFD. Rio de Janeiro: UERJ, 2012, janeiro-junho, v. 2, n. 
21, p. 4. 
   
310VIEIRA, Oscar Vilhena. “Supremocracia”. In: Revista Direito GV. São Paulo: FGV, 2008, dezembro, p. 444. 
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sem contar a séria dúvida sobre a legalidade e legitimidade dessa prática como meio 
de atenuação da sobrecarga de trabalho dos tribunais311.  

 

Nessa linha de pensamento, a distorção repousa no mau uso da técnica que 

pode conduzir à obstrução do Acesso ao Poder Judiciário.  

 

 
6.3 Peculiaridades e Intercessões no procedimento-modelo brasileiro 

quanto ao seu processamento em comparação ao modelo europeu 
 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas encontra-se regulado no 

projeto em discussão na Câmara, particularmente no que tange ao interregno dos 

arts. 930 e 941.  

De pronto, é pertinente referir que há divergências quanto ao assunto. 

Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foram apresentadas emendas, 

tanto para suprimir o instituto, como limitar seu espectro de incidência excluindo a 

possível multiplicação que pode advir (potencialidade de questões repetidas). Em 

paralelo, situam-se propostas da doutrina para alteração de alguns dispositivos, em 

especial, quanto ao contraditório. 

De acordo com a relatora do Projeto de novo Código de Processo Civil, 

Teresa Wambier312, o novel instituto tem função preventiva, vez que:  
o tribunal de segundo grau percebe, que há no primeiro grau de jurisdição, algumas 
ações versando direito de massa, e que há o potencial de aquelas ações se 
multiplicarem desnecessariamente, isola-se a quaestio juris para que esta seja 
decidida pela segunda instância, devendo juízes de primeiro grau julgar suas ações, 
orientados pelo que tiver sido decidido pelos desembargadores. Até por que cada 
uma das ações pode, além de envolver a questão sobre a qual houve decisão do 
tribunal de segundo grau, outras questões, dela decorrentes. 

 

 

Em continuidade, apresentam-se pontos de convergência e peculiaridades do 

sistema previsto na legislação pátria com os modelos vigentes na Inglaterra e 
                                                
311CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Jurisprudência Defensiva, in Ideias & Opiniões. In: Informativo do escritório 

Wambier & Arruda Alvim Wambier, ano IX, nº 17, julho 2012. 

 
312WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Especialistas comentam aprovação do substituto do novo CPC. Disponível 
em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI182814,81042-
Especialistas+comentam+aprovacao+do+substitutivo+do+novo+CPC >. Acesso em 19-07-13 
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Alemanha. A opção da análise conjunta com o mecanismo na Inglaterra deve-se ao 

fato de que o modelo inglês é também fonte de estudos para o procedimento-modelo 

brasileiro.  

Ademais, em termos gerais, há pontos que o modelo brasileiro se distancia, 

tanto do Group Litigation Order, como do Musterverfahren, enquanto em outros, 

ocorre certa aproximação a um ou outro, não se verificando vínculo a única fonte 

normativa (apesar da expressa menção ao modelo alemão na Exposição de 

Motivos).  

A primeira e mais destacada distinção identificada pelos estudiosos brasileiros 

quanto ao instituto diz respeito à definição do seu objeto de incidência313. Conforme 

descrito na redação apresentada do art. 930, o incidente de resolução de demandas 

repetitivas diz respeito à repetição de questões de direito (ao debate da mesma tese 

jurídica). Como analisado no Capítulo 1 tanto a Rules of Civil Procedure como a 

KapMuG prevêem que a multiplicidade é referente a questões de direito e de fato.  

Esta separação hermenêutica314, embora objeto de críticas, decorre da 

tradição do direito brasileiro no uso de mecanismos de uniformização da 

jurisprudência, sendo prevista na sistematização de recursos repetitivos e demais 

institutos dessa natureza. Os fatos podem ser amplamente discutidos e observadas 

as peculiaridades do caso concreto, não havendo força verticalizante ou 

padronização sobre os mesmos. Estabelece-se apenas a segurança jurídica quanto 

à aplicação das normas que podem ser das mais diversas interpretações, 

complementares ou não (visto que o problema decorre de diversas interpretações 

que apontam para caminhos distintos). Há ainda de salientar que se fosse 

albergados fatos para a aplicação do instituto levaria a necessidade de produzir uma 

dilação probatória maior. Esta situação poderia gerar a situação inversa proposta 

                                                
313Art. 930. É admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada controvérsia com potencial 
de gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de causar graves 
inseguranças jurídicas, decorrentes do risco de coexistência de decisões conflitantes. 
 
314Assim expõe Lenio Streck ao criticar a dogmática jurídica: “No plano da dogmática jurídica, os fenômenos 
sociais que chegam ao Judiciário passam a ser analisados como meras abstrações jurídicas(…) Pode-se afirmar, 
desse modo, que ocorre uma espécie de “coisificação” (objetivação) das relações jurídicas”. STRECK, Lenio. O 
Direito de Obter Respostas Constitucionalmente Adequadas em Época de Crise do Direito: A Necessária 
Concretização dos Direitos Humanos. Hendu, v. 1, p. 4. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufba.br/index.php/hendu.viewFile/374/603>. Acesso em 02-02-2013. 
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para a inserção do IRDR, pois poderia levar a um obstáculo ao acesso devido ao 

contraditório relativo aos fatos.  

No que tange à legitimidade315 o instituto se assemelha ao processo inglês, 

pois cabe a provocação de ofício, ao passo que a KapMuG admite apenas o pedido 

por iniciativa das partes. Analisando esse aspecto, Leonardo José Carneiro da 

Cunha316 observa que, ocasionalmente, aquele que suscita a formação do IRDR 

pode não ostentar a legitimidade, por falta de representação adequada ou 

pertinência temática.  Neste caso, o Tribunal deve propiciar que o legitimado correto 

venha aos autos, substituindo o anterior.     

Outra semelhança com a previsão inglesa é admitir a potencialidade de 

multiplicidade futura, embora ainda não se verifique quantidade de processos a 

ensejar a formação do incidente. No procedimento-modelo alemão, exige-se número 

determinado de pedidos, para a constituição do incidente no período fixado em lei, 

após o primeiro pedido ser efetuado e o mesmo ser publicizado.  

Semelhante à previsão dos grupos de ações estabelecida no direito europeu, 

o art. 930 determina a publicidade a partir da formação de um banco de dados, no 

intento de garantir o contraditório. Ao menos em tese, fica preservado o princípio 

(embora subsistam divergências), pois as partes e interessados podem ser ouvidas 

em 15 dias - que é a fase das diligências descritas no art. 935. No dia do julgamento 

do mérito do incidente, também se admite exposição oral de argumentos, conforme 

teor dos parágrafos do mencionado artigo.  

A formação do procedimento-modelo deve ser difundida de maneira ampla e 

específica, segundo entendimento de Epíldio Donizetti317. Guardando coerência com 

essa interpretação, Leonardo José Carneiro da Cunha argumenta que a veiculação é 

fundamental: 
   
para viabilizar essa intervenção de quaisquer interessados e, ainda, de amici curiae 
que queiram contribuir com a discussão, oferecendo elementos técnicos e 

                                                
315Art. 930  
§ 1º O pedido de instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal: 
I – pelo juiz ou relator, por ofício; 
II – pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 
 
316CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio”. In: 
Revista de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p.  264-266. 
 
317CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio”. In: 
Revista de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre,  2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p. 210. 
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argumentos para a formação de argumentos para a formação da tese jurídica a ser 
aplicada nas sucessivas causas repetitivas318. 
 

Ao observar o Capítulo VII, que dispõe sobre o processamento do incidente, 

percebe-se que ele não se encontra tão bem estruturado, como na ordenação 

inglesa e alemã ou ainda não se verifica previsão tão fortalecida ao contraditório. 

Considerando essa limitação, os estudos iniciais a respeito do tema criticam a forma 

tímida de abordagem e definição do instituto, tendo em vista sua importância ao 

funcionamento do sistema, se aprovado o Projeto.  

Baltazar José Vasconcelos Rodrigues319 discorre sobre a preocupação da 

KapMuG quanto à publicidade e ao lapso temporal fixado em lei, para colocação do 

processo em pauta e correspondente julgamento – tendo em vista a preservação ao 

postulado contraditório participativo. 

No artigo subsequente, prevê-se o julgamento de admissibilidade, antes de 

adentrar no exame do mérito da causa repetitiva, havendo então a suspensão das 

demais causas. Ao exigir juízo de admissibilidade prévio e suspensão das demandas 

multíplices, os três modelos exibem consenso. Na realidade, a suspensão opera nos 

processos em qualquer grau; de acordo com Monnerat320, a finalidade desse ato 

processual no procedimento-modelo é de evitar decisões dispares, durante o  

julgamento321. Nesse sentido, para resguardar esse intento, não pode haver dilações 

no prazo expresso no artigo quanto à suspensão. 

É importante mencionar que não é consensual a doutrina quanto à suspensão 

na forma como prevista no ordenamento. Posicionando-se contra sua aplicação 

Guilherme Rizzo Amaral, apresenta outra proposta, transcrita a seguir:  
 

                                                
318CUNHA, op. cit., nota 317, p. 2203. 
 
319RODRIGUES, Baltazar José Vasconcelos. “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: especificação 
de fundamentos teóricos e práticos e análise comparativa entre as regras previstas no Projeto do Novo Código 
de Processo Civil e o Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz do direito alemão”. In: Revista Eletrônica de Direito 
Processual – REDP. Rio de Janeiro, 2011, v. VIII, p. 103. Disponível em: <http://www.redp.com.br>. Acesso em 
27-06- 2012. 
 
320MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. O papel da jurisprudência e os incidentes de uniformização no projeto do 
novo Código de Processo Civil. In: ROSSI, Fernando et al.  (coord.). O futuro do processo civil no Brasil: uma 
análise crítica ao Projeto do Novo CPC. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 194. 
 
321Epíldio Donizetti aduz que, no entanto, medidas urgentes podem ser concedidas para não evitar o 
perecimento. DONIZETTI, Elpídio. Um novo CPC: Análise das principais inovações do projeto de Lei do Senado 
n. 166/2010. [S.l], 12 nov. 2010, p. 8. Disponível em: <http://www.editoraatlas.com.br/elpidiodonizetti/index.aspx>. 
Acesso em 20-06-2012.  
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Em vez de determinar a suspensão das ações idênticas em tramitação, deveria a 
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas determinarem a 
notificação, sejam os autores de ações já existentes, seja aos interessados que 
ainda não tivessem ingressado em juízo, para que todos eles exercessem ou não o 
seu direito de exclusão. Não exercido tal direito por indivíduo autor de ação idêntica 
em curso, suspender-se-ia esta até a sentença final no incidente de resolução de 
demandas repetitivas, que àquela aplicar-se-ia, em favor ou em desfavor do 
demandante. Caso contrário, vindo a exercer seu direito de exclusão, poderia o 
autor individual prosseguir com sua ação, sem prejuízo de vir a ela ser aplicado o 
precedente oriundo do incidente de resolução de demandas repetitivas, porém não 
de forma vinculante, nada impedindo, também, neste caso, que o juiz da ação 
individual julgasse esta antes do resultado final no incidente ou mesmo 
contrariamente a este, embora esta última hipótese seja de todo desaconselhável 
por colocar em descréditos o próprio Estado de Direito. Incentivos poderiam ser 
criados para aqueles indivíduos que, já tendo ajuizado ações próprias, deixassem de 
exercer o seu direito de exclusão (como, por exemplo, isenção de custas ou redução 
proporcional de eventuais honorários devidos à parte contrária) 322. 

  

Tal qual o Musterverfahren na Alemanha a fase preliminar é de competência 

do Tribunal que fará a análise do objeto comum, pois, no GLO, é atribuição do órgão 

de 1º grau a qual foi suscitado o incidente, cabendo à Management Court apenas o 

juízo de mérito da test claim.  

Se houver desistência do procedimento-modelo escolhido, embora a proposta 

do Código tenha sido omissa, a doutrina expõe que nada impede que ela prossiga, 

nem obsta o julgamento do incidente323. Entretanto, apenas com a sua aplicação 

poderá verificar a sua possibilidade, devido ao posicionamento dos Tribunais, a 

exemplo do que ocorre nos Recursos Repetitivos, em que o STJ posiciona-se pela 

inaplicabilidade. Nesse caso, a tendência atual da jurisprudência, bem como 

justificativas na doutrina que sustentam a tese da impossibilidade, aduzindo o 

caráter coletivo que reveste o julgamento concentrado incidental, presume-se que 

adotará este posicionamento, salvo se houver uma alteração na jurisprudência.  

Na Alemanha, de acordo com a última reforma, pode haver a desistência, 

mediante celebração de acordo com a possibilidade da cláusula de efeito opt-out.

  Admitido o incidente, proceder-se-á a seu julgamento, vinculativo, na senda 

do sistema das ações de grupo, conforme expresso no art. 938. Nesse aspecto, há 

semelhança com o direito alemão, tendo em vista que GLO pode ter ou não efeito 

vinculativo.  

                                                
322AMARAL, Guilherme Rizzo. Efetividade, segurança, massificação e a proposta de um ‘incidente de resolução 
de demandas repetitivas’. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, v. 196. p. 237.  
 
323CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio. In: Revista 
de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p.  263.  
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No ordenamento alemão, admite-se igualmente a interposição de recurso da 

decisão da aplicação da resolução coletiva incidental. Todavia, a KapMuG 

estabelece como competência ser o recurso processado na Oberlandesgericht, que 

reanalisará questões de direito ou de fato324. Já o CPC projetado prevê que a 

competência recursal não será mais do Tribunal de Justiça, mas do STJ ou STF, eis 

que se trata de Recurso Especial ou Extraordinário325. 

No entanto, a peculiaridade do sistema pátrio frente aos demais modelos está 

exposta no art. 941, qual seja: o pedido de reclamação, cuja finalidade é obrigar o 

respeito ao precedente, tal qual se verifica nas Súmulas Vinculantes.  

Devido a essa característica, Fabio Monnerat326 avalia que o instituto terá 

mais força do que a jurisprudência pacífica e súmulas do Tribunal competente para 

julgar o Musterverfahren no Brasil. Na análise do aludido pesquisador, potencializa-

se a publicidade e o contraditório, o que autoriza o efeito erga omnes vinculante.     

Cumpre destacar duas outras previsões próprias do procedimento brasileiro: a 

primeira está no art. 937, quanto ao julgamento de recurso Extraordinário ou 

Especial que possuam o mesmo objeto do incidente. Há ainda a conferir relevo à 

prioridade quanto aos demais julgamentos, sendo que, em contraposição, o 

Musterverfahren, objeto de inspiração expressa, prevê lapso temporal para aguardar 

o julgamento, para que se alcance a quantidade necessária de processos que 

pleiteiam o julgamento diferenciado. No Brasil, o julgamento do incidente não pode 

ultrapassar o período de seis meses.  

Ao realizar estudo comparativo entre as ordenações inglesa, alemã e 

brasileira, parece evidente que, em muitos aspectos, em especial, quanto à limitação 

temporal e de objeto (que não existem nos institutos do direito inglês e brasileiro) a 

previsão pátria está mais próxima do Group Litigation Order do que do 

Musterverfahren.  

                                                
324Todavia, ressalva Aluisio Mendes que a questão de direito prevalece. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. 
Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 127. 
 
325Art. 905. O recurso especial ou extraordinário interposto por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou 
por terceiro interessado será dotado de efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão 
constitucional eventualmente discutida. 
 
326MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. O papel da jurisprudência e os incidentes de uniformização no projeto do 
novo Código de Processo Civil. In: ROSSI, Fernando et al.  (coord.). O futuro do processo civil no Brasil: uma 
análise crítica ao Projeto do Novo CPC. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 194. 
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A maior coincidência quanto às peculiaridades do processo alemão diz 

respeito ao efeito vinculante: é tradição do sistema pátrio ao trazer a doutrina do 

stare decicis, estabelecer a vinculação obrigatória em institutos de precedentes, para 

que haja a uniformização da jurisprudência.  

Outro ponto a ressaltar é que a análise do PL na Câmara não afetou o 

proposto quanto ao Incidente. Nas palavras de Teresa Wambier327  “Percebe-se, pelo 

texto final aprovado, que todas as comissões pelas quais passou o CPC projetado 

se aperceberam que o tipo de litigância que assoberba o Judiciário no Brasil, é a 

litigância de massa, de processos repetitivos”. 

Nesse passo, ingressa no Brasil o procedimento-modelo para ações que 

tramitam em competência de primeiro grau de jurisdição (juízo monocrático) – no 

correr do procedimento ordinário, o que tem importantes reflexos à realidade 

sociojurídica do Estado que reclama a proteção adequada de demandas de massa, 

não discutidas pela via da tutela coletiva, como poderia ser mais propício.  

Paralelamente ao modelo clássico de resolução de causas do processo civil 

ordinário e do microssistema da tutela coletiva, cria-se o fenômeno denominado 

coletivização de demandas, o qual aqueles não contemplam aqueles direitos 

pulverizados em demandas individuais, embora contenham elemento coletivo 

importante, com diversas consequências negativas à efetividade do sistema jurídico.  

As primeiras impressões demonstradas nesta pesquisa não se limitam a sua 

compatibilidade com os princípios constitucionais e comparações com a legislação 

alemã. Debate-se o caminho que levou à proliferação de demandas similares e 

superação do modelo processual tradicional, a natureza peculiar das demandas 

pulverizadas que não podem ser julgadas pelas normas gerais processuais, o 

fortalecimento que o instituto traz ao Judiciário e as suas origens, bem como o 

estudo comparado com as proposições do Musteverfahren no 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Sozialgerechtsgesetz (SGG) e Gezets zur 

Kapitalalangermarket Musteverfahren (kapMuG)- legislações que serviram de 

inspiração – e do Group Ligation Order, expondo os pontos de intercessão e 

afastamento. 

                                                
327WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Especialistas comentam aprovação do substituto do novo CPC. Disponível 
em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI182814,81042-
Especialistas+comentam+aprovacao+do+substitutivo+do+novo+CPC >. Acesso em 19-07-13   
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 Diante da necessidade de dispor de mecanismo apto a resolver demandas 

particulares ao processo clássico individual, a Comissão de Juristas que constituíram 

o PL n. 8.046/2010 entendeu que o caminho a ser seguido é o instituto de criação do 

modelo europeu.  

Trata-se de mecanismo processual que, ao aplicar ferramenta específica para 

as ações repetidas, coíbe o julgamento individual de matérias de massa, devido a 

identidade entre as diversas demandas e promove a aceleração da tramitação com a 

redução de processos, em sede de primeiro ou segundo grau e de formalidades.  

A principal contribuição é o fim da característica aparentemente aleatória, que 

a sociedade vislumbra no Judiciário mantendo-se coesão e unidade a respeito do 

direito. Promove-se ainda a racionalidade no sistema e impede a injustiça na 

decisão ao dar soluções jurídicas diversas a direitos correlatos. E como fim último 

promove a economia de tempo e custos porque em um único julgamento diversas 

demandas são resolvidas.   

No entanto, deixa-se de lado seu estudo no que tange as demandas coletivas 

stricto sensu e seu impacto sobre esse microssistema. E este é objeto principal 

deste trabalho que será estudado a seguir, uma vez que, uma das causas das 

inúmeras demandas repetitivas é a inefetividade dos direitos individuais 

homogêneos (abarcados pela tutela coletiva), que são os direitos que geram as 

causas repetitivas na sua grande maioria. 
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          CAPÍTULO 7 

RESOLUÇÃO INCIDENTAL COLETIVA (PROCEDIMENTO-MODELO) 
X TUTELA COLETIVA (AÇÕES COLETIVAS) 

 
 

Tradicionalmente, as lides que envolvem um número grande de pessoas em 

que não ocorre a incindibilidade do direito material são tratadas pelas ações 

coletivas, adotando-se, em regra, o modelo das class action criado nos Estados 

Unidos – conforme exposto no Capítulo 1.  

No entanto, como apontado, nos últimos vinte anos surgiu na Europa um meio 

alternativo à solução de demandas coletivas que é o mecanismo de resolução 

coletiva de conflitos. Este instituto tem origem devido a alguns ordenamentos não 

terem um sistema de ações coletivas ou embora houvesse a proteção por esta via 

às demandas continuavam a serem ajuizadas individualmente, em especial, aquelas 

cujo caráter coletivo é acidental. Nestas a coletividade não é o elemento 

predominante da relação jurídica e, às vezes, de difícil constatação em um primeiro 

momento.  

Observou-se que optando pela demanda individual estas causas não podiam 

ter o mesmo tratamento das regras processuais típicas do processo civil devido as 

suas especialidades. Caso não lhes fosse atribuído um sistema de resolução 

adequado estaria obstando o Acesso à Justiça, que hoje está vigente sob a égide do 

processo justo. Este problema gera diversas consequências negativas ao próprio 

Judiciário, enfraquecendo-o (devido à demora e a contradição dos julgados) devido 

a não atribuir um tratamento diferenciado a demandas que possuem um caráter 

especial quanto as outras.    

Desta feita, este novel instrumento atua sobre direitos que ensejam demandas 

de massa, na qual possuem em debate as mesmas questões de direito e de fato. 

Doravante, no Brasil por opção da Comissão de Juristas que elaboraram o Projeto 

de novo codex recairá, apenas sobre o primeiro como já abordado no Capítulo 

anterior.  

Independentemente do ordenamento jurídico a qual se encontra em 

aplicação, o instituto, que no Brasil está sob a denominação de Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas, tem como característica que a partir da sua 

constituição haverá a formação do processo com caráter coletivo momentâneo 
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através de um procedimento-modelo. E, em regra, como exposto após a escolha do 

caso paradigma, se opera a suspensão das demais demandas e a decisão judicial 

terá efeito vinculante.  

Considerando que ambos os modelos de ações (de classe e de grupo) atuam 

sobre lides que não afetam apenas a uma pessoa individualmente, questiona-se 

como ficarão as ações coletivas perante a este novo sistema no Brasil. Isto ocorre, 

pois a princípio, possuem o mesmo escopo de atuação.  

Logo, este capítulo que é o objeto principal da presente pesquisa, verificará 

esta situação em que se a escolha por um modelo de processo coletivo exclui a 

outra ou se eles podem ser complementares. 

 

7.1 Os Direitos Coletivos no Brasil Contemporâneo  
 
 

Os direitos coletivos fazem parte da terceira dimensão de direitos 

fundamentais, reconhecidos no pós 1945; de início passaram a ser consagrados 

constitucionalmente e em seguida provocaram mudanças na legislação 

infraconstitucional material e processual.  

Sua indiscutível relevância no ordenamento jurídico repousa no fato de serem 

os direitos que extrapolam a perspectiva interna do sistema jurídico, pois sua 

proteção alcança repercussão internacional328. 

O significado dessa gama de direitos adquiriu maior vigor em países de 

tradição romano-germânica, a partir das ondas renovatórias, cunhadas por Mauro 

Cappelletti. Nessa linha de análise, o doutrinador italiano, ao discorrer sobre Acesso 

à Justiça, chamou atenção à premente necessidade de proteger e regular os direitos 

difusos (designação atribuída à tutela coletiva, sem preocupar-se com a sua 

classificação, como ocorre no  Brasil atual).  

Neste sentir, a segunda onda renovatória cuida da proteção aos direitos 

difusos, em sentido lato, vez que, segundo o pesquisador italiano329, em sua vertente 

                                                
328É a época da “virada kantiana” em que se incorpora os entendimentos de Kant. De acordo com o filósofo há 
uma classe de direitos que extrapola o limite territorial, sendo a sua proteção tamanha que a não observância 
repercute em todo mundo. Assim, inauguram-se estes novos direitos que passam dar uma nova conotação ao  
direito. 
 
329CAPPELLETTI, Mauro. La dimensione sociale: l’accesso alla giustizia”. In: Dimensioni del della giustizia nelle 
società contemporanee – Studi di diritto giudiziario comparato. Bologna: Il Mulino, 1994, p. 50. 
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tradicional, o processo civil apresentava evidentes lacunas, à medida que “era visto 

apenas como assunto entre duas partes, que se destinava a solução de uma 

controvérsia entre essas mesmas a respeito de seus próprios interesses individuais”.  

Tendo em vista essas distorções, ele argumentou que “as concepções individual e 

coletiva do processo devem se fundir, para lograr o amparo judicial330, dando ensejo 

ao real Acesso à Justiça ao indivíduo devido a existência destes “novos direitos”.  

Até então, a proteção dos direitos coletivos evidenciou avanço em termos 

materiais, sem a contrapartida processual, tendo em vista a proteção na 

Constituição.  Nesse passo, após a segunda onda renovatória identificada por Mauro 

Cappelletti, a grande maioria dos ordenamentos reorganizou o sistema processual 

para albergar a proteção aos direitos coletivos.  

Em regra, privilegiou-se o sistema norte-americano, pioneiro na formação da 

classificação das ações de classe, cuja redação sofreu algumas alterações. Esse foi 

o paradigma, devido à classificação das espécies de direitos coletivos331, prevista na 

Federal Rules of Civil Procedure, a partir de 1938. 

No Brasil, o reconhecimento em sede material, como processual ocorreu de 

forma paulatina, com maior vigor no transcorrer dos anos 1980. Embora já houvesse 

a Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717) editada em 1965, após o esboço de sua 

previsão na Carta de 1934, o objeto de tutela era limitado, sem esquecer de que se 

vivia-se sob a ditadura militar. Nesse contexto, não constituía instrumento de grande 

potencial, devido às dificuldades de exercício das liberdades individuais.  

No final da década de 1970, tiveram início os primeiros debates doutrinários 

sobre a matéria, na senda da contribuição das ondas renovatórias de Mauro 

Cappelletti.  

Na década seguinte332, promoveu-se a introdução da tutela coletiva com o 

advento da legislação infraconstitucional333 e, em seguida, a Carta Fundamental 

                                                
330CAPPELLETTI, op. cit., nota 328, p. 50-51 
 
331MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 68. 
 
332Paulo Cesar Pinheiro Carneiro aponta que nesta fase há ainda o desenvolvimento do Acesso à Justiça no 
Brasil, na qual descreve “Inúmeras publicações científicas de sociólogos, filósofos, psicanalistas, cientistas 
políticos, a partir de uma visão interdisciplinar, abordavam temas ligados aos direitos fundamentais e sociais e, 
em especial, o relativo ao acesso à justiça de forma igualitária e eficiente, na busca de consolidação de um 
sistema jurídico mais atuante, moderno e participativo. CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso à Justiça: 
Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Púbica: Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo. 2. ed. 
Rio de Janeiro. Editora Forense, 2007, p. 50.  
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conferiu forte proteção à “Era dos Novos Direitos” no Brasil. Nesse importante 

documento, há diversos dispositivos que contemplam, por exemplo, direitos do 

consumidor334, meio ambiente335, idoso336, entre outros, situados no que se designa 

como direitos de terceira dimensão. Prevê, em paralelo, mecanismos de índole 

processual, como a Ação Civil Pública337, além da Ação Popular338 (com objeto mais 

amplo), e do Mandado de Segurança339 – sendo esses últimos albergados no rol da 

proteção dos Direitos Fundamentais previsto no art. 5º, da Constituição Republicana. 

                                                                                                                                                   
 
333A primeira lei que traz esta nova concepção processual (não se restringindo a proteção individual) foi a Lei n. 
6.938/81 que traz a responsabilidade por lesão ao meio ambiente.  
 
334 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

V - defesa do consumidor;  

335 LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência;  

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
336 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.  

 
337Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
 
338LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 
 
339LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-
corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
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 Tratando do assunto, Aluisio Mendes340 assinala que “A nova Carta Magna, 

traduzindo os valores sociais, ínsitos no documento, dedicou nítida relevância para a 

proteção jurisdicional dos interesses coletivos”.  

No mesmo período, foram editados ainda os principais diplomas que regulam 

os direitos coletivos em sede processual, como a Lei n. 7.345/85 que trata da Ação 

Civil Pública e a Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), sendo que esta 

legislação classificou as espécies de direitos coletivos e os efeitos da coisa 

julgada341.   

Nessa linha de argumentação, verificou-se concomitantemente a criação de 

leis de proteção material e processual, formando o que se designa como 

microssistema dos direitos coletivos, os quais atuam ao lado da principal legislação 

processual, que é o Código de Processo Civil.  

Os direitos coletivos, sem dúvida representam significativo avanço na 

legislação pátria342, tendo em vista a gama de proteção que contemplam, com 

amplos avanços em termos processuais.  Analisando o assunto, Rodolfo Camargo 

Mancuso elenca o seguinte: 

  
i) permite o tratamento processual unitário da matéria controvertida, o que constitui a 
técnica adequada nas demandas que envolvem interesses meta individuais, pela 

                                                
340MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 195. 
 
341Art. 103 - Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada: 
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese 
do inciso I do parágrafo único do artigo 81; 
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de 
provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do 
artigo 81; 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, 
na hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 81. 
§ 1º - Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos 
integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 
§ 2º - Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem 
intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 
§ 3º - Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas 
individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus  
sucessores, que poderão proceder àliquidação e à execução, nos termos dos artigos 96 a 99. 
 
342Aduz Ada Pellegrini Grinover: “A  tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos 
representa, neste final de milênio,  uma das conquistas mais expressivas do Direito brasileiro. Colocados a meio 
do caminho entre os interesses públicos e privados, próprios de uma sociedade de massa e resultado de 
conflitos de massa, carregados de relevância política e capazes de transformar conceitos jurídicos estratificados, 
os interesses transindividuais têm uma clara dimensão social e configuram nova categoria política e jurídica”. 
GRINOVER, Ada Pellegrini. A Ação Civil Pública Refém do Autoritarismo. In: Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, v. 96, p. 69.  
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própria natureza indivisível deste; ii) previne a pulverização dos conflitos de massa 
em múltiplas ações individuais, as quais tumultuam o ambiente judiciário, retardam a 
prestação jurisdicional e, ao cabo, levam ao descrédito social no Poder Judiciário; iii) 
evita o paradoxismo das decisões qualitativamente diversas sobre um mesmo 
assunto, ocorrência incompatível com a garantia constitucional da isonomia, a qual 
deve se estender à norma juridicada, e não apenas restringir-se à norma legislada; 
iv) oferece um parâmetro judicial apriorístico, útil para o equacionamento ou mesmo 
a prevenção de conflitos plurissubjetivos, como aqueles que contrapõem 
contribuintes e Fisco; aposentados e Previdência Social; poupadores e sistema 
bancário; servidores públicos e Estado; consumidores e fornecedores; v) viabilizar a 
uniformização da jurisprudência, permitindo uma resposta judiciária homogênea, 
cuja eficácia se expande ao longo da extensão e compreensão do interesse 
metaindividual considerado, estabelecendo assim, um confiável parâmetro judiciário 
para as demandas assemelhadas343.        
    

 

Não obstante a dimensão positiva de proteção formal e esperada repercussão 

no Judiciário, sua aplicação não trouxe o êxito desejado pela doutrina. O paradoxo 

entre teoria e prática foi analisado por Ada Pellegrine Grinover, que avalia: 
 
 
é preciso reconhecer o grande descompasso entre a doutrina e a legislação de um 
lado, e a prática judiciária de outro órgão. Ao extraordinário progresso científico da 
disciplina não correspondeu o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da 
administração da justiça344. 
 

Quanto às prováveis causas da ineficiência do direito coletivo, à época das 

mudanças sociojurídicas, Kazuo Watanabe345 chamou atenção para a premência de 

de reformulação na forma de pensar internamente o Poder Judiciário. De acordo 

com o autor mencionado, não mais se poderia definir o Acesso à Justiça pelo 

aspecto do indivíduo lesado, ou ameaçado de chegar aos órgãos, sendo necessário 

observar outras questões jurídicas, devido às mudanças em andamento. 

Como afirma Humberto Dalla346, não se atentou para a mudança de 

paradigma, por não haver predomínio de uma “mentalidade apropriada à solução de 

conflitos de massa, os quais demandam regras próprias, sendo inviável a aplicação 

                                                
343MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 366. 
 
344GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas Tendências do Direito Processual. 2. ed. São Paulo: Forense Universitária, 
1990, p. 177. 
 
345WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna  In: GRINIVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel, WATANABE, Kazuo (coord.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, 
p. 128. 
 
346PINHO, Himbeto Dalla Bernardina de. Direito Individual Homogêneo e legitimidade do Ministério Público: visão 
dos Tribunais Superiores. In: Revista de Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ. Rio de 
Janeiro: Revista de Escola da Magistratura, 2004, v. 7, n. 26.  
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das mesmas regras atinentes à jurisdição individual”347. Nessa perspectiva de 

análise, deveria ocorrer ampla mudança interna corporis do Judiciário para produzir 

efeitos nele próprio e na forma pela qual seus componentes entendiam e resolviam 

os conflitos.   

Cumpre acrescentar um terceiro elemento que fragilizou a potencialidade da 

tutela coletiva: determinadas reformas legislativas reduziram o vigor de algumas 

matérias.348 Esses foram retrocessos, quando se leva em consideração a natureza 

política dos direitos tutelados pela via coletiva. Como aponta Ada Pellegrini 

Grinover349, a tutela coletiva acarretou uma nova maneira de gerir a coisa pública350. 

Espera-se a implantação de gestão participativa, que propicia a racionalização do 

exercício do poder e da organização da sociedade. 

Ademais, cabe levar a sério a falta de informações na sociedade quanto ao 

potencial da tutela através dessa via, bem como a impossibilidade de o indivíduo 

figurar no rol de legitimados desses direitos, tendo em vista que ele é numerus 

clausus351 , o que é diferente do sistema vigente nos Estados Unidos, em que o 

cidadão pode promover a demanda, sem que precise de apoio de outro órgão 

estatal, como previsto no sistema brasileiro.   

                                                
347No mesmo sentido expõe Ada Pellegrini Grinoiver afirmando que a magistratura não se adaptou a nova 
postura determinada pela Constituição de “novos direitos“, pois estes fogem as lides tradicionais expostas no 
Código de Processo Civil de 1973. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução.  2. ed. São Paulo: 
Forense Universitária, 1998, p. 25  
 
348GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução.  2. ed. São Paulo: Forense Universitária, 1998, p. 198.  
 
349 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Ação Civil Pública refém do autoritarismo. In: Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, v. 96, p. 26. 
 
350Ademais muitos destes direitos se inserem no rol de políticas públicas positivas as quais o Estado tem que 
provê-las por ser uma determinação constitucional. E neste contexto entra em o debate do erário público, o uso 
da discricionariedade administrativa, o minimum core a ser provido pelo poder público e análise do mérito 
administrativo pelo Judiciário, aduzindo a legalidade de uma intervenção direta deste sobre estes elementos. 
 
351 Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 
2007). 

I - o Ministério Público;  

II - a Defensoria Pública;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;  

V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;  

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, 
à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 
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Outro óbice é o alicerce esparso da matéria352. É pacífico o entendimento 

doutrinário de que sistematização única traria melhor regulação ao tema, pois as leis 

esparsas se mostraram incompletas, ou em desarmonia353.  

Nesse sentido, foram propostas mudanças na Lei de Ação Civil Pública354 e 

no Projeto de Código de Processo Coletivo.  A formulação do arcabouço desses 

diplomas é fruto do II Pacto Republicano355.  Todavia, as propostas encontram-se 

paralisadas, sem perspectiva de serem promulgadas.  

Em paralelo, verifica-se uma espécie desse elenco de direitos mais 

“relegada”, qual seja os individuais homogêneos.  Sua ineficiência está na origem da 

proliferação de demandas repetitivas.  

Como parece evidente o tema foi muito debatido doutrinariamente, bem como 

deu ensejo a produção legislativa intensa, em especial no aspecto material. Porém, 

a manutenção da estrutura judicial, a insensibilidade interna do Judiciário quanto às 

modificações previstas e, por fim, razões políticas impedem a aplicação eficiente 

dessas medidas atinentes a direitos de terceira dimensão, que é a tutela coletiva356.  

Apesar das barreiras, as instituições democráticas, como Ministério Público e 

Defensoria Pública (legitimada na Ação Civil Pública, expressamente desde 2007 

com a redação atribuída pela Lei n. 11.448) possuem forte potencial institucional de 

promoção desses direitos, os quais encontram maior efetividade, em especial 

quando veiculados a partir dos termos de ajustamento de conduta.  Porém, essas 

possibilidades também enfrentam desafios na proteção alusiva a direitos individuais 

homogêneos.  

Em continuidade, expõem-se problemas na classificação dos direitos dessa 

natureza e sua repercussão no sistema judicial.  

                                                
352MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 70.  
 
353MENDES, op. cit., nota 331, p. 199.  
 
354Câmara dos Deputados. Projeto de Lei e outras proposições – PL 5139/2009. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=432485 >. Acesso em 02-04-2013.   
 
355Origem do II Pacto Republicano exposto no ponto 3.2 
 
356No que tange aos problemas de promoção do acesso pela tutela coletiva o professor Paulo Cesar Pinheiro 
Carneiro traz em seu livro os desafios das ações civis públicas no Estado do Rio de Janeiro a partir da pesquisa 
de campo que foi produzida. CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e 
Ação Civil Púbica: Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo. 2. ed. Rio de Janeiro. Editora 
Forense,  2007, p. 40. 
 



 

 158

7.2 Direitos Individuais Homogêneos: o calcanhar de Aquiles do 
sistema de processo coletivo brasileiro 

 

É pacífico que as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor 

não se restringem às causas atinentes ao tema específico, eis que se espraiam a 

outras espécies de direitos protegidos pela a tutela coletiva. Nessa linha de análise, 

o CDC, como uma das fontes normativas do microssistema de direitos coletivos, 

complementa a Lei de Ação Civil Pública no que tange ao seu processamento em 

juízo.  A proteção no CDC se encontra prevista no art. 81 em que há o Capítulo “A 

Defesa do Consumidor em Juízo”, abordando as espécies de direitos coletivos e os 

efeitos da coisa julgada.  

Uma das principais previsões é a introdução da classificação das espécies de 

direitos coletivos (em sentido lato), inspirando-se na class action existente no 

sistema norte-americano. Estabelece, assim, que os direitos da tutela coletiva são: 

difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos357.    

De acordo com essa classificação, confere-se relevância aos últimos, devido 

à característica que os diferencia dos demais: eles são acidentalmente coletivos. 

Como esclarece Aluisio Mendes, o tratamento unitário não é obrigatório, o que 

enseja a possibilidade de soluções diversas. No entanto, eles propiciam a 

oportunidade de ser atribuído tratamento coletivizado, devido às vantagens do 

processo coletivo, tais como: a economia processual, a ampliação do Acesso à 

Justiça e a preservação da igualdade358.  

Devido a sua classificação tripartida, os direitos individuais homogêneos 

foram os mais problemáticos na legislação pátria, devido a fatores como: o conceito 

jurídico aberto; a falta de publicidade suficiente e adequada do ajuizamento dessas 

ações; o exercício pelos legitimados previstos na Lei da Ação Civil Pública; e a falta 
                                                
357Art. 81, da Lei n. 8.078/1990 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único - A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
 
358MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 220-221.  
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da adoção do sistema que opt in ou out quanto aos efeitos da extensão da sentença, 

como ocorre na legislação de outros países.  

A consequência foi a busca de reparação das lesões, através de ações 

individuais. A multiplicação de demandas em larga escala destas provocou a 

saturação do Judiciário e a necessidade de buscar uma solução adequada aos 

critérios de celeridade e efetividade, inclusive daqueles alusivos à segurança jurídica 

e isonomia.  

 

7.2.1 Conceito jurídico aberto 

 

A concepção em tela abarca um “conjunto de direitos subjetivos individuais 

ligados entre si por uma relação de afinidade, de semelhança, de homogeneidade, o 

que permite a defesa coletiva de todos eles"359. Eles se corporificam, quando os 

interessados compartilham prejuízos divisíveis de mesma origem. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, o "adjetivo ‘homogêneos’ só 

indica que o fato gerador é único, já que a dimensão qualitativa ou quantitativa do 

direito pode variar, em razão do indivíduo".360  

No entanto, a previsão legal foi insuficiente, devido ao elemento “origem 

comum” estabelecido na conceituação, termo usado pela legislação para definir o 

espectro de atuação deste direito361. Insurgiram diversas posições doutrinárias 

identificando o que seria esta “origem comum”.  

Trata-se, portanto, de conceito jurídico aberto, o qual dificulta seu 

enquadramento, quando se pretende definir os sujeitos titulares desses direitos pela 

ação coletiva, considerando as diferentes posições, no caso concreto.  

 

 

 
                                                
359 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 43 

 
360 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: comentários por artigo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007 , p. 30) 

 
361PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A Tutela Coletiva e os Novos Direitos. Disponível em: 
<http://www.humbertodalla.pro.br/arquivos/a_tutela_coletiva_e_os_novos_direitos.pdf>. Acesso em 06-03-2013.   
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7.2.2 Publicidade  
 

O problema da publicidade362 decorre de não se conhecer claramente  as 

ações em tramitação. Na realidade, não representa problema adstrito aos direitos da 

classe individual homogênea. Todavia, sua peculiaridade determina que estejam 

impregnados de maior relevância. 

Não se dispõe de comando legal, a determinar que tais causas sejam 

veiculadas de maneira a possibilitar o amplo acesso do conhecimento da questão de 

direito e de fato, de origem comum, sobre a qual esteja ajuizada uma ação. Há, 

portanto, a necessidade de uma publicidade veiculada de forma especial, não se 

limitando àquela que está prevista no art. 93, IX da Carta Constitucional. Esta 

vinculação diferenciada poderia impedir o grande número de demandas individuais. 

Tal providência facilitaria aos interessados pleitear o ingresso no processo coletivo 

em curso.  

Na realidade prática, em geral, o que acontece é que, após a solução da lide 

e nos casos de grande repercussão, veicula-se a existência da demanda pelas 

mídias sociais.  

Um banco de dados, tal como proposto para o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas363, tendo-se acesso à população, poderia obstar a demanda 

individual e todos os problemas consectários que ocorrem com a sua propositura 

pulverizada. 

 

7.2.3 Efeitos da decisão coletiva 
 

Outro óbice diz respeito aos efeitos da coisa julgada, nas ações de processo 

coletivo. Para as ações de classe, em geral, os ordenamentos adotam  sistema de 

                                                
362ALMEIDA, Marcelo Pereira. A Jurisdição na Perspectiva Publicista e Privativista o Contexto da Solução de 
Demandas Individuais de Massa -Notas Sobre o Incidente de Resolução de Ações Repetitivas Previsto no PLS n. 
166/10. In: Revista Eletrônica de Direito Processual Civil- REDP.  Rio de Janeiro, 2011, janeiro – junho, ano 5, v. 
VII, p. 170. Rio de Janeiro. Disponível em: < http://www.redp.com.br/>. Acesso em 20-10-2012. 
 
363Art. 931. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e 
publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. 
Parágrafo Único: Os tribunais promoverão a formação e atualização de banco eletrônico de dados específicos 
sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando, imediatamente ao Conselho Nacional de 
Justiça, para inclusão no cadastro.  
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vinculação à sentença que pode ser opt-in ou opt-out364, delimitando se a decisão 

pode gerar (ou não) efeitos àqueles que não estavam inicialmente na lide. O primeiro 

é quando deve manifestar-se expressamente que deseja suportar os efeitos da 

decisão, ao passo que o opt-out é mecanismo de exclusão; ou seja, no prazo 

estabelecido, os interessados devem pleitear sua exclusão, sob pena de, no silêncio, 

ficarem vinculados ao julgamento365.  

Contudo, o art. 103 estabelece sistema múltiplo, relacionado ao tipo de direito 

coletivo, dando vigor à regra do secundum eventus litis, depedendo do resultado da 

decisão. No que tange aos direitos acidentalmente coletivos, o julgamento alcançará 

os participantes do processo, os quais estarão vinculados aos efeitos da coisa 

julgada, enquanto os que não ingressaram podem ter a demanda apreciada 

livremente.  

A legislação ressalta igualmente a necessidade da suspensão obrigatória do 

processo individual, para que possa aproveitar os efeitos do processo coletivo.  

Este sistema misto constitui embaraço ao acesso, dificultando a busca da 

ação coletiva, pois o interessado pode preferir não se arriscar a essa modalidade de  

demanda. 

 

7.2.4 Legitimidade 
 

Outro ponto digno de análise diz respeito à legitimidade, em especial no que 

se refere ao Ministério Público, Defensoria Pública e do indivíduo.   

De pronto, vale assinalar que a participação individual está excluída das leis 

vigentes que compõem o microssistema. Como um dos possíveis autores das ações 

dessa natureza, a sua intervenção tem como função proporcionar a democratização 

do acesso ao Judiciário, fortalecendo este tipo de ações366.   

                                                
364 Como aponta Aluisio Mendes existem dois outros sistemas quanto aos efeitos da decisão do processo 
coletivo, quais sejam: secundum eventum litis e ineficácia condicionada à improcedência. MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e 
Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 187. 
 
365MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 186-187. 
 
366MENDES, op. cit., nota 364, p. 256. 
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Nessa linha interpretativa, houve sua inserção no rol taxativo nos Projetos de 

Lei que cuidam da Lei de Ação Civil Pública e no projeto de Código Coletivo, sob 

inspiração do modelo da class action rule, ampliando o rol de legitimados367.  

Por seu turno, as instituições democráticas368 se revelam como as principais 

atuantes a enfrentar barreiras no exercício desses direitos. Por exemplo, o Ministério 

Público deve demonstrar a repercussão geral do direito coletivo, conforme 

estabelecido na legislação, insurgindo-se contra corrente institucional a favor de uma 

legitimação mais ampla. Em contraposição, identifica-se posicionamento favorável à 

atuação mais restrita.  

O conceito de repercussão geral, que é aberto também se apresenta como 

um empecilho, considerando que, em preliminar, o réu sempre tende a alegar sua 

ausência. Por isso, não raro, ele funciona como meio procrastinatório para a defesa 

sendo, invariavelmente, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça se há ou não 

repercussão geral do direito objeto da demanda coletiva – havendo, inclusive, a 

edição de Súmulas a respeito de determinados temas.  

A Defensoria Pública é legitimada recente para ampliar a proteção da tutela 

coletiva, introduzida pela lei 11. 448 em 2007, na Lei de Ação Civil Pública. A 

redação da lei confere significado amplo para que se possa garantir o exercício 

jurisdicional, sem qualquer ressalva.  Entretanto, diverge-se, devido à previsão 

constitucional de ser instituição que atua em prol de hipossuficientes econômicos369. 

No seio dessa controvérsia, demanda-se a extinção do processo pela falta de 

legitimidade do órgão, acrescentando o argumento de extrapolação de sua função 

institucional, conforme preceito constitucional.  

                                                
367Cabe ressalvar que em contrapartida no projeto de Lei para Ação Civil Pública, sob o número 5139/09 não 
houve esta inserção. 
 
368Cabe ressalvar no que tange ao acesso à justiça destas instituições Paulo Bonavides entendem que fazem 
parte da 5ª geração de direitos fundamentais enaltecendo a participação destes órgãos como meio de viabilizar o 
acesso. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p 34.  
 
 
369Art. 134, da Constituição Federal - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 
5º, LXXIV. 
 
Art. 5º, da Constituição Federal - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
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Tendo em vista as razões acima apresentadas, a previsão formal dos direitos 

individuais homogêneos não conseguiram ampliar o Acesso à Justiça e garantir a 

igualdade para as pessoas que se encontrem com direitos da mesma origem 

violados/ameaçados.  Ao contrário, verifica-se a dispersão em demandas individuais 

para questões que poderiam ser veiculadas a partir dos direitos individuais 

homogêneos. 

Como solução a esse problema específico, a lei projetada propõe um novo 

sistema que é a resolução coletiva de conflitos. Corroborando com a tese da 

necessidade de sistema coletivo, paralelo às ações coletivas, Leonardo José 

Carneiro da Cunha370 acrescenta que existem direitos de natureza individual 

homogênea, os quais não podem ser apreciados pelo sistema do processo coletivo 

clássico. Nessa trajetória, evoluiu-se para a proteção pelas ações de grupo, que 

realizam o julgamento a partir de um procedimento-modelo.  

 

 
7.3 Ações de Classe e de Grupo: Diferenças entre os institutos 

 
 

Como destacado, as deficiências na tutela coletivoa encontram-se na raiz  das 

demandas pulverizadas, criando-se mecanismo apto para os direitos de conotação 

social: os coletivizados. Em outras palavras: trata-se de circunstância em que os 

efeitos da decisão extrapolam os interesses das partes integrantes da relação 

jurídica processual subordinada a julgamento.  

Como exposto, essa situação não se cinge ao ordenamento pátrio, eis que 

atinge abrangência mundial. Mauro Cappelletti371 esclarece que a sociedade do novo 

século é predominantemente de massa, ensejando um direito mais complexo e, 

consequentemente, o Judiciário terá demandas de caráter majoritariamente coletivo.  

A partir desse dado de realidade social e do entendimento de que o processo 

é instrumental, os ordenamentos são provocados a “reinventar-se”, no sentido de 

tornarem-se aptos a resolver tais conflitos, zelando pela pacificação social e respeito 

                                                
370CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, v. 193, p. 262-263. 
 
371CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos Diante da Justiça Civil. In: Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, ano 2, v. 5, p. 71. 
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ao direito material, que, em última análise, é a preservação do Estado de Direito – 

que exige respeito à ordem jurídica.  

Nessa trajetória, as ações de grupo emergiram na Europa, como descreve 

Michele Taruffo,372 para enfrentar os obstáculos à realização de justiça efetiva e 

justa. Em consonância com este entendimento, Luis Guilherme Marinoni expõe: 
 
A tutela jurisdicional tem de ser tempestiva. O processo deve ter prazo razoável – 
isto é, deve se desenvolver e se extinguir sem dilações indevidas. Entram aqui 
problemas que vão desde a sumarização formal do procedimento com a 
necessidade de previsão de plenários rápidos em geral, plenários rápidos para 
litígios massificados e possibilidade de tutela definitiva da parcela incontroversa da 
demanda, até a necessidade de efetivo redimensionamento do papel de nossas 
Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), de 
modo que só atuem quando suas atuações estejam devidamente justificadas à luz 
da outorga de unidade ao Direito no Brasil, o que pode ser alcançado mediante 
filtros recursais, como a repercussão geral e técnicas de julgamento por amostragem 
de causas repetitivas373.  
 

Em paralelo às ações de classe, foram criadas as ações de grupo, que 

envolvem o julgamento por meio do procedimento-modelo (de maneira incidental). 

As ações coletivas, em todas as suas fases são julgadas conjuntamente, sem 

qualquer cisão. O mérito em si compreende o debate do direito coletivo lesado ou 

ameaçado, ao passo que os efeitos dependem da  disciplina legal (por exemplo, No 

Brasil é segundo a espécie de direito coletivo).  

Quando se trata de ações de grupo ocorre aplicação restrita do instituto, pois 

a coletividade incide sobre um aspecto da lide. Sobre tal é que haverá a 

coletivização dos efeitos – transcendendo o interesse das partes.  

Depreende-se, portanto, que os procedimentos-modelos atuam em causas 

em que a coletivização é acidental e foram ajuizadas individualmente, embora 

predominem interesses individuais. No entanto, considerando a natureza híbrida das 

causas de massa e a possibilidade de conflito no sistema, por decisões divergentes 

afetando a segurança jurídica ao apreciar a matéria isoladamente, privilegia-se a 

concentração. Porém, nesse caso a coletivização não pode ser sobre o todo, pois há 

circunstâncias do caso concreto que afetam a outros que não integram a relação 

jurídica trazida especificamente a juízo. 

                                                
372TARUFFO, Michele. Precedente e Jurisprudência. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, setembro, ano 36, n. 199, p. 135. 
 
373MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 31.  
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Com o procedimento-modelo, os efeitos podem ser extensivos a casos futuros  

ainda não suscitados, ou pode haver a modulação, como ocorre no Código de 

Processo Civil da Inglaterra e País de Gales e passou a ser possível na Alemanha, 

com a alteração efetuada no ano de 2012 ao possibilitar a formação do acordo.    

Quanto aos efeitos, nas ações coletivas adota-se sistema vinculativo dos 

efeitos do provimento jurisdicional de acordo com a opção do sistema jurídico (opt in; 

opt out ou misto). Em contrapartida, o fixado no preceito do procedimento-modelo é 

constituído de coisa julgada material com efeitos não somente àquele processo 

escolhido para julgamento. Em outros termos, forma-se a imutabilidade da decisão 

quanto ao processo paradigma e todos os demais que ficaram suspensos, 

aguardando o julgamento daquele.374  

Quanto a esse aspecto, verifica-se uma divergência: o instituto tem o 

propósito de garantir a celeridade e efetividade também aos processos ajuizados 

posteriormente.  Embora a lei seja silente, os futuros processos poderão lançar mão 

dessa tese jurídica, garantindo os fundamentos do novo Código para que se 

estabeleça nova Justiça processual no Brasil. Em concomitância, promove 

fortalecimento do Tribunal devido à uniformização da jurisprudência e submissão ao 

princípio da igualdade. Na realidade, traz à baila efeito erga omnes implícito, por não 

estar expressamente previsto na legislação (depreendendo-se da leitura da 

legislação), mas que será decorrência natural de sua aplicação e característica de 

institutos desta natureza a fim de manter a jurisprudência unificada, sem dissensos.  

Ao permitir o contrário,  estaria consagrando a desigualdade, em que só se 

considera os processos em tramitação, podendo os subsequentes receberem 

tratamento diferente, embora se encontrem na mesma questão jurídica. No caso, o 

que se mostra razoável para não haver uma quebra do sistema (vez que o que se 

objetiva é a inexistência de demandas repetidas) é a parte interessada demonstrar 

as peculiaridades em sua tese.  

                                                
374Art. 938, da PL n. 8.046/2010- Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que 
versem idêntica questão de direito e tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal.  
Parágrafo Único: Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu mérito, pelo plenário do Supremo Tribunal 
Federal ou pela corte especial do Superior Tribunal de Justiça, que, respectivamente, terão competência para 
decidir recurso extraordinário ou especial originário do incidente, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os 
processos que versem idêntica questão de direito e que tramitem em todo o território nacional. 
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Esta afirmação é extraída, pois os procedimentos-modelo têm a sua atuação 

dirigida à harmonia, coesão e integridade do ordenamento jurídico quanto ao 

aspecto coletivo de determinada questão impregnada de repercussão social.  

O tratamento diferenciado nas ações de grupo revela-se uma das facetas do 

processo justo375, em que se aplicam os princípios consagrados no texto 

constitucional de índole processual, conforme demonstrado no Capítulo 3.   

Tendo em vista o acima abordado são sistemas que embora sejam diversos 

são espécies de processo coletivo, pois são ações de natureza com índole coletiva. 

Mas, no entanto, atuam de maneira diferenciada, em momentos diferentes do 

processo, devido a natureza do procedimento. O incidente constituído não é a tutela 

coletiva propriamente dita, mas um mecanismo de resolução coletiva.  

Deve apontar que apesar das peculiaridades possuem as mesmas balizas e 

fundamentos: celeridade, efetividade, economia do processo somado ainda à 

harmonia e a coerência do ordenamento jurídico, tendo em vista que é atribuída a 

mesma solução jurídica para as questões que atingem a uma pluralidade de 

indivíduos.  

Pelo exposto, observa-se que os institutos operam de maneira diversa, ou 

seja, são sistemas diferentes. Há, portanto, dois modelos de julgamento de causas 

coletivas: um que é são as ações coletivas e o outro que se refere ao mecanismo de 

resolução coletiva (ações de grupo por um procedimento-modelo).  

A principal característica que os distancia é o processo acessório criado ao 

lado do feito principal atuando de maneira incidente em que após a eleição de um 

processo será feito o agrupamento das causas. É efetuado um julgamento 

diferenciado para resolução de determinada questão a fim de evitar disparidade no 

fundamento da questão jurídica retornando após o julgamento individual. A diferença 

principal que deve se ter para poder diferenciar estas ações é natureza, vez que as 

ações coletivas integram o sistema da tutela coletiva. Enquanto as ações de grupo 

possuem natureza jurídica de meio de resolução coletiva. 

Assim, como descreve Leonardo José Carneiro da Cunha:  
 

                                                
375 Quanto ao processo justo leciona Leonardo Greco que este se revela como as garantias processuais 
fundamentais que é caracterizado por um processo humanizado. GRECO Leonardo. Garantias Fundamentais do 
Processo: O Processo Justo. In: Estudos de Direito Processual. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito 
de Campos, 2005, p. 230. 
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A ideia de coletivização, pois, atende a um apelo de facilitação de sua tutela, haja 
vista que cada um dos indivíduos lesados poderia pleiteá-los individualmente. 
Portanto, distingue-se dos direitos coletivos, porque esses são de titularidade de um 
grupo, categoria ou classe reunida em torno de uma relação jurídica e, diferenciam-
se dos direitos difusos, porque esses são de titularidade indeterminada, mas cujo 
aspecto coletivo advém de uma ligação fática dos membros do grupo376.  
 

 Contudo, com a adoção deste novo instrumento processual que promove um 

julgamento coletivo de modo incidente, indaga-se se ele irá conviver em harmonia 

com o sistema das ações coletivas. 

 

7.4 Ações Coletivas e Procedimento-Modelo para demandas repetitivas: 
Sistemas de exclusão ou complementação? 
 

Por realizem um julgamento coletivo, e ainda possuírem a mesma finalidade, 

mas como acima demonstrado por serem institutos diferentes devido a forma de 

processamento surge o questionamento se ações de grupo e de classe levam a 

exclusão uma da outra. Isto é, se o ordenamento deve ficar adstrito à adoção de 

apenas um dos modelos. Ou se ambos podem conviver conjuntamente sem 

qualquer prejuízo ao processo. 

 Este questionamento existe no ordenamento mundial indagando-se se 

devem adotar o sistema norte-americano (atribuindo um tratamento coletivo em 

todas as fases na ação coletiva) ou então o criado na Europa, promovendo o 

julgamento coletivo incidental.  

Na legislação fruto da origem das ações de grupo, Inglaterra e Alemanha, 

verifica-se ao estudar o ordenamento de ambas que os dois sistemas permanecem 

vigentes concomitantemente sem qualquer prejuízo377. Há tanto a previsão das 

ações de classe como o mecanismo de resolução coletiva. 

No Código inglês estão previstas na mesma Rule (19), regulando em seções 

diferentes. As ações coletivas apresentadas sob a designação de representative 

parties378 encontram-se previstas na Rule 19.6 e 19.7379. Estas, em linhas gerais, 

                                                
376CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O Regime Processual das Causas Repetitivas. In: Revista de Processo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, janeiro, v. 179, p. 168.  
 
377MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 280. 
 
378Como descreve Alusio Mendes as representive parties, que são as ações de classe na Inglaterra, sofreram 
uma releitura a partir da edição da Rule of Civil Procedure, pois a tutela coletiva estava prevista desde 1965 na 
ordenação inglesa sob a denominação de representative actions cuja previsão estava na Order 5, Rules 12 e 13 



 

 168

serão ajuizadas quando houver mais de uma pessoa reivindicando os mesmos 

interesses e haverá um representante a estas que pode vir a não ser admitido pelo 

Tribunal.  

Em contrapartida as test claims se referem às ações de grupo (Group 

Litigation Order) que são aquelas que durante o seu curso passam a ter o tratamento 

concentrado, porque a princípio estavam sob a aplicação das regras individuais. E já 

foram objeto de estudo no Capítulo inaugural.  

No caso germânico as Verbansdklagen continuam em vigor na legislação 

esparsa (vez que são várias leis que regulam de acordo com o tema) em conjunto 

com a Kapitalalenger-Musterverfahrengesetsz, que é a lei que trata do 

procedimento- modelo na Alemanha, cuja vigência é temporária. Até mesmo tal se 

faz necessário, tendo em vista as especificidades que o procedimento-modelo 

alemão possui conforme ora analisado no Capítulo 1.  

Caso houvesse a supressão das ações associativas iria se observar uma 

lacuna no ordenamento, o que em última análise representaria um obstáculo ao 

Acesso à Justiça (de igual maneira como foi interpretado pela Suprema Corte ao 

fixar a necessidade da criação deste sistema complementar). Desta feita, excluir a 

proteção da tutela coletiva pela aplicação das Verbansdklagen seria o caminho 

inverso estabelecido pela Corte Alemã no julgamento das causas de mercado de 

capitais.   

Assim, a tutela coletiva através do processo coletivo na Alemanha é por meio 

das mencionadas Verbansdklagen. Estas são as ações associativas que se 

encontram regidas pelas primeiras leis que se referem ao tema (concorrência 

desleal e direito do consumidor)380 e que posteriormente se estenderam a outras 

áreas, tema este delicado na Alemanha381, o que faz o sistema de direitos coletivos 

                                                                                                                                                   
da Rules of the Supreme Court, Statutory Instrument 1965/1776 que reintroduziram a previsão das ações 
coletivas no processo inglês, pois desde o fim do século anterior haviam deixado de estarem presentes no 
ordenamento. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de 
Conflitos no Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 51-53.     
 
380Lei Contra a Concorrência Desleal – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) e Lei sobre Ações 
Inibitórias em Matéria de Direito do Consumidor e Outras Infrações – Gesetz über Unterlassungsklagenbei 
Verbraucherrechts- und anderen Verstöben – Unterlassungsklagengesetz (UKlaG). 
   
381MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 111-114.  
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não serem tão forte382. Outro fator que demonstra, desta feita, a complementação 

dos sistemas de ações no ordenamento germânico.  

Pelo apresentado, o procedimento-modelo funciona como um mecanismo de 

complementação em relação às ações coletivas como sinaliza Humberto Theodoro 

Junior383. De acordo com a exposição deste, esta complementação se faz necessária 

devido (como já exposto anteriormente) às demandas de efeitos coletivos 

continuarem sendo ainda processadas individualmente. Logo, estas demandas 

”pseudo individuais” por estarem sendo provocadas não pela via apropriada desde o 

início (ações coletivas), prescindem que em algum momento passem a ser tratadas 

coletivamente.  

Com efeito, cria-se um sistema que venha dar este tratamento coletivo 

quando verificada a multiplicidade da questão. Daí a complementação ao processo 

coletivo tradicional que no caso concreto atuará sobre a demanda provocada 

individualmente.  

Todavia, não são sistemas estanques. O estudo deve ser analisado em 

conjunto para que este novo mecanismo do direito processual seja compreendido 

pelo operador do direito, a fim deste não desviar as finalidades do novel instituto.  

Este instrumento de complementação se apresenta na realidade como uma 

consequência dos novos caminhos do processo coletivo, uma vez que as ações 

típicas (originais do sistema de direito coletivo) se revelam insuficientes na 

contemporaneidade. É necessário que os ordenamentos jurídicos encontrem outros 

caminhos para a solução das causas de massa, que são coletivas (devido as 

consequências jurídicas que produzem) e assolam o mundo todo. A falta de um 

mecanismo apto a esta nova realidade social (que se agiganta cada vez mais por 

causa dos rumos da modernidade) traz problemas ao Judiciário na pacificação das 

lides, como exposto.   

Desta feita, o principal aspecto da importância desta complementação deve-

se aos efeitos que as decisões referentes aos direitos que afetam mais de um 

                                                
382CABRAL, Antônio do Passo. O Novo Procedimento-modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às 
Ações Coletivas. In: Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, v. 32, maio, p. 130-131. 
   
383THEODORO JR, Humberto; NUNES; Dierlei; BAHIA, Alexandre. Breves considerações sobre a politização do 
Judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – análise da convergência entre o civil Law e o 
common Law e dos problemas da padronização decisória. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais 2010, novembro, ano 35, n. 189, p. 9.  
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indivíduo trazem. Ao possibilitar este mecanismo exerce a função social384 do 

processo em que ele está a serviço de um bem maior, bem como realizando a sua 

instrumentalidade de maneira adequada.  

Estas novas diretrizes como aponta Deborah Hensler385 fazem parte do futuro 

dos direitos desta natureza, pois ela ressalva que hoje os ordenamentos se dividem 

em ações de classe e os grupos de litígio. Não há dúvidas que um dos dois meios 

de solução de demandas deve estar presente e que a depender da situação do 

Judiciário do país pode vir a ter os dois em paralelo, com a finalidade de um 

completar o outro. 

Os ordenamentos, portanto, podem eleger mais de uma via como ocorre na 

Inglaterra e na Alemanha ou então se limitar a permanecer apenas com um meio de 

solução coletiva. Sendo esta uma opção de política legislativa.   

Contudo, cabe ressaltar que os procedimentos-modelos se apresentarão com 

maior incidência nos casos concretos do julgamento dos direitos coletivos que 

pertencem à classe dos individuais homogêneos. Embora possam não possuir esta 

classificação na lei eles não deixam de existir na vida diária do indivíduo, pois são 

direitos acidentalmente coletivos. Questões fáticas e jurídicas como são 

expressamente previsto no CPR e KapMuG, respectivamente Inglaterra e Alemanha, 

que a princípio não se mostravam comuns e por isso demandas pela via ordinária. 

No entanto, na realidade se demonstram suscetíveis a um grupo maior, não 

perceptível quando analisadas de maneira isolada da sociedade a qual se insere e 

que por tal razão vão vir a serem processadas individualmente. Assim sendo, que se 

determinado momento processual é identificado a repercussão coletiva recaí a 

incidência de um tratamento coletivo. 

                                                
384 A aplicação do princípio da função social no processo é a inserção deste princípio no direito processual que já  
existe nas relações de natureza civil a partir do advento do Código Civil de 2002,  que foi elaborado sob a égide 
da nova ordem constitucional. E indeclinavelmente passa a ser aplicado também a este novo processo civil em 
formação que se coaduna com a Constituição ao ser baseado na formação de um processo justo. Ganha ainda 
mais relevância ao tratar de ações de natureza coletiva, considerando o aspecto social que as mesmas têm por 
terem como objeto integrante da lide um direito que pertence a coletividade não se cingindo a uma relação 
meramente individual.  
 
385HENSLER, Deborah R. The Fure of MassLitigation: Class Action and Third-Party Litigation Funding. Disponível 
em: <http://www.gwlr.org/wp-content/uploads/2012/08/79-2-Hensler.pdf>. Acesso em 19-01-2013. 
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Logo, verifica-se que as ações de grupo, cujo julgamento ocorre a partir da 

eleição de um processo paradigma, incidem nos casos em que o sistema da tutela 

coletiva através das ações de classe típicas foi falho ou omisso. 

Com a criação deste mecanismo almeja-se o Acesso à Justiça de modo 

efetivo na forma delineada por Kazuo Watanabe386, pois caso contrário o acesso 

estará sofrendo óbices pelo tratamento impróprio que estará sendo aplicado a 

demandas de índole coletiva – mesmo que acidental. Neste sentido, se posicionou a 

doutrina inglesa e a Suprema Corte alemã.   

Pelo o exposto, são sistemas que se completam vez que as ações de grupo 

serão usadas quando a tutela coletiva não for identificada em um primeiro momento, 

resolvendo desta feita a sua omissão. Isto decorre da necessidade do tratamento 

coletivo que deve ser atribuído para que não cause as barreiras da entrega da 

justiça célere e efetiva que são os elementos perquiridos por todos os ordenamentos 

mundiais modernamente. Coadunar a máxima efetividade aos seus comandos sem 

custos altos ao próprio Estado e ao jurisdicionado com a proteção as garantias 

constitucionais. E ainda ter a confiança da sociedade a partir da sua unidade quanto 

à interpretação das questões a ele submetidas.   

 
 

7.5 A consequência da introdução do Musterverfahren quanto à Tutela 
Coletiva no Brasil  
 
  

Por todo o exposto, após a fixação das premissas anteriores quanto ao 

julgamento coletivo e seus desdobramentos em ações de classe e agrupamento de 

causas, passa-se a estudar sobre o tema de pesquisa deste trabalho: os efeitos da 

introdução do Musterverfahren (procedimento-modelo) com o PL n. 8046/2010, que 

diz respeito a formação deste julgamento concentrado em primeiro grau a partir da 

introdução do instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.  

A previsão deste instituto, como demonstrado,  decorre das necessidades do 

Judiciário na atualidade, pois como apontado um dos fatores para o seu inchaço 

ensejando diversas reformas e culminando em um novo Código são as demandas 

                                                
386WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (coord.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, 
p. 43. 
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que se repetem. A relação destas com a tutela coletiva decorre de serem estes 

direitos pertencentes, em regra, a esta classe.  

Não obstante, embora existam vantagens na aplicação do microssistema dos 

direitos coletivos ele enfrenta os óbices acima indicados havendo uma ineficiência, 

em especial o baixo alcance dos direitos individuais homogêneos. Logo, estes 

direitos são tratados pela demanda individual, havendo a necessidade de em um 

determinado momento aplicar as regras específicas que atentem para as 

especificidades do direito veiculado.  

Devido a esta intercessão, desde o advento da lei projetada é feito o 

questionamento de uma possível extinção da proteção pela tutela coletiva. A 

princípio, este questionamento se fundamentava no nome original do instituto, que 

era Incidente de Resolução de Demandas Coletivas.  

Outro fundamento para este debate é pelo fato do NCPC ser silente quanto à 

proteção de direitos materiais de natureza coletiva. Ponto este que gera inúmeras 

críticas da doutrina em face ao Projeto de Lei.   

No entanto, no Brasil tal qual como ocorre na legislação comparada este será 

um mecanismo de complementação à tutela coletiva, visto que atuará como ocorre 

nos demais ordenamentos: surgirá a partir do momento em que as ações coletivas 

não tiverem sido ajuizadas a princípio, gerando um grande número de demandas 

que versam, como estabelecido na lei projetada, quanto à mesma tese jurídica 

(similaridade nas questões de direitos expostas para apreciação). Portanto, entende-

se pela a existência da coletividade no decorrer do julgamento da demanda 

individual.   

 A adoção do procedimento-modelo no Projeto do novo Código de Processo 

Civil tem uma dupla finalidade no ordenamento jurídico: complementar a tutela 

coletiva e, consequentemente, solucionar os problemas da Justiça processual.  

A complementação ao sistema da tutela coletiva é possibilitar que seja 

atribuído o tratamento coletivo em algum momento. Se não optar pela defesa do 

direito lesado/ ameaçado por meio das ações coletivas, o ordenamento tem que 

prever que algum momento que seja realizado o julgamento coletivo (considerando 

os problemas que irão acontecer se não estiver resguardado desta eventual escolha 

pelos indivíduos). A função é resolver a proteção ineficaz dos direitos individuais 

homogêneos. Cabe ressalvar, entretanto, ainda que devido a característica de ser 
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um direito acidentalmente coletivo muitas vezes a coletividade do direito lesado ou 

ameaçado não é identificado em um primeiro momento. 

A outra razão é consequência da anterior, vez que a Comissão de Juristas 

tem como primordial finalidade ao elaborar o PL solucionar os problemas da 

prestação da atividade jurisdicional no Brasil, já que foi por este motivo apresentado  

tanto no Pacto Republicano que o ensejou como na Exposição de Motivos. 

A legislação projetada tem como premissa trazer uma Justiça eficaz, dirimindo 

os pontos em que há barreiras no sistema para a promoção do Acesso à Justiça – 

dentre eles, está os direitos acidentalmente coletivos. Neste sentir, como descreve 

Aluisio Mendes387 a tutela coletiva é somente desenvolvida quando ela efetivamente 

consegue fazer com que se tenha um tratamento molecularizado. Porém, quando se 

refere a individuais homogêneos não se observa este tratamento uniforme. Mas sim 

o extremo oposto em que há uma procura individual para reparação da lesão 

ocasionando diversos obstáculos no exercício da atividade jurisdicional.  

Com a internalização deste meio de solução de lides de efeitos coletivizados, 

dando a mesma solução jurídica, protege o próprio sistema das falhas que podem 

surgir no processamento da demanda individual. E no que tange a direitos coletivos 

há uma fragilidade do sistema que já vem sendo constatada pela doutrina e pelo 

legislador desde a década passada, sendo imperioso as mudanças legislativas para 

a melhoria da prestação jurisdicional coletiva. Neste ponto, quanto a esta ineficiência 

no ordenamento pátrio há o apontamento feito no estudo de caso de Paulo Cesar 

Pinheiro Carneiro388 na qual apresenta a partir de pesquisa de campo os óbices do 

desenvolvimento da tutela coletiva.  

Pelos motivos expostos e com a finalidade de se promover um novo processo 

civil há a previsão do Musterverfahren. Porém, agora para o procedimento de 

conhecimento.  

Todavia, o sistema da tutela coletiva com a introdução do procedimento-

modelo nesta fase processual não desaparecerá, mas sim sanará as dificuldades 

decorrentes da classe do direito individual homogêneo por serem estes os 

                                                
387MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito 
Comparado e Nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.  294. 
 
388CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Púbica: Uma 
Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo. 2. ed.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 222- 223. 
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ensejadores das causas repetidas. Age, portanto, como um sistema de 

complementação como ocorre na Inglaterra e Alemanha. É um instituto de resolução 

coletiva de conflitos que integra a tutela coletiva corrigindo em determinado 

momento os rumos do processo para que se cumpra o processo civil constitucional e 

preserve a segurança jurídica.  

Ademais, como já abordado já existe no ordenamento vigente sistemas 

similares ao proposto que é a uniformização de jurisprudência no Juizado Federal e, 

em especial, os recursos repetitivos. O julgamento por amostragem através de um 

recurso repetitivo é o mesmo que se propõe para o IRDR. A diferença está na fase a 

qual é aplicado e nem por isso à época questionou a extinção da tutela coletiva com 

a sua introdução no ordenamento. A mesma continua a existir e os recursos 

repetitivos sendo formandos quando verificada a existência destas inúmeras 

demandas pulverizadas. 

Com a proposta do Projeto antecipa já para o juízo monocrático o julgamento 

concentrado, evitando-se a manutenção dispersa da discussão na via recursal, pois  

já está identificado no início do julgamento a repetitividade da matéria de direito.  

Na legislação processual civil atual não há uma previsão que possa já realizar 

este tratamento coletivo ainda na fase de conhecimento. Mesmo ciente da 

repetitividade deve-se aguardar o fim do processo de conhecimento para buscar a 

uniformização em sede recursal através da aplicação dos recursos repetitivos. A 

situação atual (de demora na atividade jurisdicional, a falta de isonomia e de 

qualidade nos julgados, a insegurança jurídica e o descrédito social) cria os diversos 

problemas na jurisdição dando ensejo ao que se denomina de  “Crise do Poder 

Judiciário”. Tendo em vista estas questões surge a introdução do Incidente de 

Demadas Repetitivas com a finalidade de melhorar a prestação do exercício pelo 

Estado-Juiz. Ao lado do sistema da tutela coletiva propõe-se a existência deste novo 

modelo de resolução de causas de efeitos coletivizados.   

 Portanto, como expõe Leonardo José Carneiro da Cunha389 “significa que 

existem dois modelos ou regimes de processo: aquele que disciplina as causas 

individuais e o que regula as causas coletivas”.  

                                                
389CUNHA, Leonardo José Carneiro da.  As causas repetitivas e a necessidade de um regime próprio. In: Revista 
de Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, 2009, julho-dezembro, v. 25, n. 2, p. 237.  
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Sendo identificável a natureza coletiva a priori e os legitimados demandando 

por meio da ação coletiva correspondente não haverá prejuízos ou problemas. Na 

realidade já estará dando o tratamento coletivo próprio e, consequentemente, haverá 

menos processos em curso (e é o que se almeja como finalidade última a menor 

quantidade de processos sob submissão do magistrado).  

Todavia, não sendo observada a coletividade do direito (ou algum 

impedimento oposto ao legitimado da tutela coletiva) ajuizando-se a demanda 

individual e no correr da mesma verificada esta coletividade, ou seja, apresentações 

da mesma tese jurídica para embasar o pedido se aplicará o incidente coletivo na 

forma fixada no NCPC.  

Do exposto depreende-se que seu objeto incidirá sobre os direitos de 

natureza individual homogênea, pois este é o sentido da introdução deste novo meio 

de resolução coletiva.  

Contudo, não pode afirma-se que direitos essencialmente coletivos (quais 

sejam: difusos e coletivos em sentido estrito) não serão atingidos por este 

mecanismo de processamento. O Projeto do novo Código de Processo apenas se 

vale da expressão “multiplicação de processos fundados em idêntica questão de 

direito”. Mas observando o cenário atual do Judiciário compreende-se que o 

espaço de aplicação do novel instituto conforme apresentado neste trabalho são 

os individuais homogêneos.  

Tendo em vista que esta é uma análise abstrata dos efeitos do 

Musterverfahren no Brasil a partir da maneira pela qual ele está no projeto as 

afirmações só podem ocorrer após a aplicação do instituto nos casos concretos e 

através da observação com estudo de caso em quais as situações estará sendo 

aplicado.   

O que pode se prever é que causas repetidas em tramitação terão uma queda 

com a aplicação imediata dos efeitos da decisão do instituto a partir de uma analogia 

do que houve com a introdução dos recursos repetitivos.  

No entanto, no que tange a tutela coletiva não foi a intenção da Comissão de 

Juristas levar a derrogação dela e pode se chegar a esta conclusão devido à 

alteração da nomenclatura do instituto. Vislumbra-se que ela permanecerá vigente 

com seus óbices e ao mesmo tempo evoluções e revezes, tendo grande atuação 

nos direitos difusos e coletivos. Mas a lacuna hoje existente dos individuais 
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homogêneos estará suprimida (ao menos em tese) com a aplicação do mecanismo 

de resolução coletiva de conflitos ao ser constata a existência dos direitos desta 

natureza originando a pulverização das demandas.    

Diante do acima abordado, o instituto se apresenta como uma alternativa à 

tutela coletiva que no Brasil ainda não funciona da maneira esperada pela 

sociedade.  

O processo moderno irá trazer uma democratização da via coletiva que 

muitas vezes se mostra inacessível e causa diversos prejuízos ao exercício da 

jurisdição. Esta democratização é possibilitada pela ampliação do julgamento 

repetitivo para o processo de conhecimento. Ao mesmo tempo se apresenta como 

uma técnica processual que combate a morosidade e preserva a segurança jurídica, 

tendo uma dupla função no sistema processual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 177

     CONCLUSÃO 

 

As transformações sociais produziram reflexos significativos na estrutura e 

funcionamento das sociedades, como também nos ordenamentos jurídicos dos 

diferentes países, mormente na concepção de Carta Constitucional, que passa a 

servir como alicerce da estrutura, organização e funcionamento da sociedade.   

Essas mudanças trazem em seu bojo verdadeira mudança de paradigma, que 

substitui a ênfase na defesa de interesses individuais e patrimoniais, na esteira do 

ideário do liberalismo clássico (ou reformado), pelo realce àqueles de índole social, 

de tratamento isonômico e combate às desigualdades e discriminação.  No caso do 

ente estatal, supera-se sua função de árbitro, ou mero observador do que se passa 

na sociedade, atuando apenas na preservação de direitos calcados nas premissas 

de liberdade e igualdade formal, para assumir o protagonismo de coordenar e 

estimular iniciativas sintonizadas com a concretização do atendimento às 

necessidades e demandas da coletividade.   

Com esses fundamentos, exige-se das instituições, das autoridades, dos 

diversos grupos e dos indivíduos nova postura perante os desafios cotidianos (ou 

socialmente crônicos) agora impregnada de solidariedade e respeito aos direitos de 

todos.  

No caso do Judiciário pátrio, o novo contexto trouxe a lume, em paralelo aos 

desafios característicos da sociedade ocidental e brasileira, um cenário de conflitos 

alinhados à perspectiva inclusiva, que garante acesso a todos, mesmo àqueles 

designados como hipossuficientes, e também o reconhecimento de um conjunto de 

prerrogativas, denominados como Novos Direitos.  

Esse quadro determina mais do que simples ajustamento, mas uma mudança 

fundamental da concepção do processo, agora voltado essencialmente à garantia do 

acesso indiscriminado à justiça. É nesse contexto que foram criados novos institutos, 

entre os quais, considerando os propósitos da presente Dissertação de Mestrado, os 

procedimentos-modelo.  

O problema reside em que muitas demandas que guardam semelhanças 

quanto a aspecto de direito e/ou de fato) são processadas individualmente, embora 

seus efeitos possam ser coletivos. Logo, não dizem respeito ao interesse apenas 

das partes integrantes de uma única relação jurídica processual.  
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Seu advento foi na Europa, inicialmente na Inglaterra, como resultado de 

estudos desenvolvidos no decorrer dos anos 1980 por Stephan Yazell e, 

posteriormente, aprofundados por Lord Wollf ao elaborar os relatórios sobre o 

Acesso à Justiça.  Esses esforços culminaram na formulação e aprovação do 

Código de Processo Civil inglês, Civil Procedure Rules (cuja aplicação se estende ao 

País de Gales). Embora não prevista na redação original, em 2000, incluiu-se a test 

claim  (Group Litigation Order), prevista para as demandas que se repetem perante o 

Judiciário, quanto à questão de direito e de fato.  

Essa peculiaridade torna inadequada a aplicação das regras tradicionais do 

processo, analisando a questão repetitiva de modo individual, com o risco de 

fortalecer a tradicional distorção que, por diversos motivos, resulta na negação ao 

Acesso à Justiça. 

Posteriormente (em 2005), a Alemanha tomou a iniciativa de inserir no 

processo civil o uso desta técnica, a partir de  lei específica  (Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz), cuja vigência foi prorrogada até 2020, para, em seguida, 

discutira sua implementação definitiva no Código de Processo (Zivilprocedung – 

ZPO). Ressalve-se que, à época, já havia sua aplicação em âmbito administrativo 

com a previsão no VwGO – e posterior extensão em 2006 ao Tribunal Social (SGG) 

 Com o advento da legislação germânica, tiveram início os debates quanto à 

incorporação do mencionado instituto (mormente sua forma de processamento e  

respectivo objeto) a outros ordenamentos e na União Europeia.  

 Atendendo à singularidade desse tipo de demandas, a aplicação do 

procedimento-modelo propicia cisão no julgamento das causas individuais repetidas, 

escolhendo-se, dentre os vários processos semelhantes, um para ser apreciado pelo 

órgão competente.  Constitui-se assim um processo coletivo de caráter incidental; a 

dimensão coletiva se configura à medida que a decisão sobre o procedimento-

modelo terá repercussão sobre as demais. Resolvido o incidente coletivo retomará o 

julgamento individual.  

 No entanto, ao lado desse modelo de julgamento (conhecido também como 

europeu) existem as ações coletivas, as quais radicam no ordenamento norte-

americano desde os idos dos anos 1930. Elas dizem respeito a um processo  em 

que, de pronto, se identificou a coletividade do direito violado.  
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A coexistência dos dois sistemas de resolução coletiva suscitou debates na 

Europa e o interesse da doutrina norte-americana por este novo instituto.  A principal 

distinção repousa no fato de que o procedimento-modelo constitui processo coletivo; 

porém, incidental e o ponto convergente é o tratamento coletivo.  Devido a esse 

aspecto, questiona-se até que ponto as diferenças alcançam os resultados 

justificando a opção por um em detrimento do outro.  Tal discussão encontra-se em 

curso na Alemanha e demais países da comunidade europeia.  

 Na Inglaterra, ambos convivem harmonicamente estando presentes no CPR. 

Sendo a questão comum e não sendo aplicadas primeiramente as representative 

parties, constatando-se a repetitividade, lança-se do Group Litigation Order. Como 

se conclui, trata-se de relação complementar em que se cuida dos desvios iniciais do 

processo, a fim de promover tratamento adequado, à luz dos postulados de uma 

justiça efetiva.  

 Na Alemanha, desde 2005, ações de grupo e de classe também estão 

impregnadas dessa função complementar, até mesmo devido as áreas de incidência 

das Verbasdklagen e do Musterverfahren , o que encontra justificativa em decisão da 

Corte Alemã, segundo a qual o Acesso à Justiça exige mecanismo para evitar a 

repetição de julgamentos sobre conflitos de natureza similar.  

 O problema das demandas repetitivas também é dado de realidade no direito 

brasileiro. Ao estudar a legislação, verifica-se que, em 2004 tornou-se mais visível a 

preocupação com a criação de medidas concretas para solução de tão grave 

desafio.  Nesse sentido, merece relevo a Emenda Constitucional 45, ao introduzir as 

duas primeiras modificações para o tratamento homogêneo, com as Súmulas 

Vinculantes e a Repercussão Geral em Recursos Extraordinários.  

 A partir de então, adota-se a teoria do stare decisis; isto é, o julgamento 

guarda atinência aos precedentes da jurisprudência.  Em termos gerais, esta política 

legislativa foi avaliada como positiva, inclusive como aposta em seu potencial de 

contribuir para aprimorar a prestação judicial em sua dimensão qualitativa e 

quantitativa.  

Uma das vertentes da aplicação desta teoria visando a pacificação da 

jurisprudência foi a internalização do julgamento por um procedimentos-modelos em 

determinadores setores processuais: um deles foi quanto aos recursos de 

competência do STJ (Recursos Especiais). O art. 543-B, CPC é claro quanto à 
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adoção do julgamento pelo procedimento-modelo, designado pela doutrina como 

recurso paradigma ou julgamento por amostragem.              

 Outro ponto a sublinhar é que, como se poderia esperar, as diversas reformas 

efetuadas ao longo dos últimos vinte anos não tiveram o condão de resolver os 

problemas do Judiciário no Brasil. Embora o CPC original tenha sido objeto destas 

mudanças pontuais, ele ainda se encontra bem distante do que se faz necessário 

para corresponder aos anseios sociais e da comunidade dos profissionais do direito. 

Nesse cenário, merece referencia o II Pacto Republicano, em que se propõe 

novos diplomas legais, dentre eles o CPC, no intento de concretizar justiça célere e 

efetiva.  

 A par das críticas à legislação projetada, uma das propostas é a criação de 

novo procedimento-modelo no Brasil, o Musterverfahren brasileiro, devido a estar na 

Exposição de Motivos sua fonte de inspiração (no procedimento-modelo alemão).  

Na esteira do que acontece hoje com os recursos repetitivos, identificadas as 

demandas multíplices, seu julgamento terá tratamento concentrado quanto às 

questões de direito.   

 Esta cisão no julgamento tem provocado intensos debates na Europa e nos 

Estados Unidos quanto a sua repercussão sobre as ações coletivas, igualmente 

previstas no ordenamento pátrio em que há o microssistema da tutela coletiva. Ele é 

composto por diversos diplomas, mas suas principais fontes são a Lei da Ação Civil 

Pública e as regras do CDC, quanto ao julgamento, previsto em sua parte final.  

 As fontes consultadas ao longo de toda a Dissertação levam a concluir que, 

da mesma maneira como se verifica na legislação e prática europeia, a previsão do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não traz argumentos à extinção 

da ação coletiva. Ao contrário; trata-se de mecanismos complementares, 

precipuamente quando se considera um cenário de complexos obstáculos à integral 

promoção e tutela destes direitos, em especial aqueles relativos à classe dos 

individuais homogêneos.   

 O que o NCPC pretende é corrigir falha subjacente a diversos problemas ao 

Judiciário e a própria sociedade. Ao lançar mão do mecanismo incidental de 

resolução coletiva de conflitos, busca inspiração e assim fortalece a solução jurídica 

trazida pela demanda coletiva tradicional.  
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 Outro aspecto relevante é que o procedimento-modelo brasileiro antecipa 

para o primeiro grau o que, na legislação atual, é levado ao STJ.   

O objetivo ao prever tal mecanismo diferenciado de julgamento é a 

preservação da segurança jurídica e da isonomia, ao mesmo tempo em que coopera 

para que se enfrente representações sociais não tão positivas quanto a eventuais 

surpresas nas decisões emanadas ao Poder Judiciário. Ademais, confere celeridade 

e, em especial efetividade, ao processo, mediante pacificação da controvérsia pelo 

Judiciário. 

 No entanto, nada obsta a proteção pelas regras da tutela coletiva cuja 

justificativa foi completar a previsão do CPC projetado que tem como núcleo as 

demandas individuais e patrimoniais. Mais recentemente, diante da profusão de 

causas presentes no Judiciário e da ineficiência da tutela coletiva, ou a falta de 

compreensão adequada acerca do que envolve direito desta natureza, a Comissão 

de Juristas responsável pelo delineamento do novo Código propõe a 

complementação do sistema da proteção processual dos direitos coletivos.  

 Por fim, reitera-se que o comando constitucional estabelece a efetividade 

como critério de acesso à justiça. Sob essa inarredável premissa, num Estado 

Democrático de Direito, exige-se tratamento adequado, justo, isonômico e 

tempestivo às demandas de todos os indivíduos, respeitando-se sempre as 

peculiaridades de cada circunstância.  

Em muitos casos, o atendimento a esses requisitos é facilitado mediante 

abordagem coletiva de demandas individuais que se repetem e assoberbam os 

tribunais, postergando decisões, ou até propiciando perplexidade, em face de 

eventual dissonância entre julgados.   

Como observação derradeira, passar ao largo da realidade mais do que 

evidente da existência de causas multíplices acidentais, ou da relação complementar 

entre ações coletivas e os procedimentos-modelos implicam negação ao Acesso à 

Justiça, desrespeito aos pressupostos do neoprocessualismo, que privilegia o 

acesso efetivo aos jurisdicionados. 
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